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Inspiratiemagazine

Prettig bijeenkomen
in een moderne, unieke
en groene omgeving

Welkom Bij Fritz!

vergaderen

Welkom
Bij Fritz staat de deur altijd open. U kunt bij hem kort en lang vergaderen,
heerlijk eten en blijven slapen. Bij Fritz is gevestigd op het Bouw & Infra Park
en ligt centraal in Nederland, langs de A28 en aan de Veluwse bossen.
Het voormalig kazernecomplex, de Willem George Frederikkazerne (WGF), is
in de jaren ’90 getransformeerd tot bedrijvencampus met een modern
vergader- en evenementencomplex verdeeld over twee gebouwen, het
Congrescentrum B&I en Bij Fritz. Parkeren kan op eigen terrein, op één van
de 750 gratis parkeerplaatsen. Ook is er de mogelijkheid voor het opladen van
uw elektrische auto.
Bij Fritz biedt u een prettige, professionele en moderne omgeving om uw
cursus of vergadering te organiseren. De voormalige officiersmess is
getransformeerd tot een unieke locatie in het groen. De zes vergaderzalen
zijn van alle gemakken voorzien: regelbare klimaatbeheersing,
geluidsinstallatie, razendsnelle wifi en een HD-beamer aan het plafond. Een
aantal van de zalen is kleiner of groter te maken door middel van
schuifwanden. Ook kunt u gebruik maken van de diverse zitjes om even
buiten uw zaal te overleggen.
Het Grand Café is het hart van deze locatie. Hier kunt u ontbijten, lunchen,
dineren en borrelen. Bij mooi weer doet u dit natuurlijk op het terras! Onze
inhouse cateraar PDX Services verzorgt alle catering met passie en dat proeft u!
Bij Fritz beschikt over 29 comfortabele hotelkamers. Handig voor meerdaagse
trainingen of voor een overnachting bij een vroege vergadering.
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Wie is Fritz?
Bij Fritz is gevestigd op de voormalige Willem George

Bij Fritz
0341 - 499 000
reserveringen@bijfritz.nl
www.bijfritz.nl

Frederikkazerne (WGF) en vernoemd naar Willem George Frederik
van Oranje-Nassau, roepnaam Fritz. Fritz was de jongste zoon van
prins van Oranje Willem V en prinses Wilhelmina van Pruisen. Hij was
de broer van koning Willem I der Nederlanden. Als luitenant-generaal
der cavalerie, en later luitenant-veldmaarschalk, was hij erg

Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk

gedreven. Die gedrevenheid is hem helaas ook fataal geworden op
25-jarige leeftijd. Zijn naam en gedrevenheid zetten wij voort Bij Fritz.
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Vergaderen
Bij Fritz

Ongedwongen,
uniek en groen
Bij Fritz kunt u kort of lang vergaderen. Gebruik maken van één of
meerdere vergaderzalen en even ontspannen in de lounge, het Grand Café
en/of het buitenterras. Ongedwongen en uniek vergaderen doet u Bij Fritz.

Vergaderzalen Bij Fritz
De opstelling in onze vergaderzalen kan op verschillende manieren. Onderstaande tabel geeft het aantal
personen per opstelling weer. Benieuwd naar onze arrangementen en gunstige tarieven? Onze
reserveringsmedewerkers helpen u graag.
Aantal personen bij opstelling in:
aantal m2

4

LxBxH
u-vorm

carré

cabaret

theater

Heerenkamer

35

8 x 5 x 3m

-

16

-

-

Willem V

42

7 x 6 x 3m

14

16

24

26

Oranje

50

6 x 8 x 3m

16

22

24

30

Nassau

50

6 x 8 x 3m

16

22

24

30

George

60

11 x 6 x 3m

22

25

32

46

Frederik

60

11 x 6 x 3m

22

25

32

46

Oranje-Nassau

100

15 x 6 x 3m

28

32

48

72

George-Frederik

120

12 x 11 x 3m

28

32

64

100

5

vergaderen | zalen & mogelijkheden

PLATTEGROND: BEGANE GROND

Lounge

Hotel

Heerenkamer

Grand Café
Ingang

AudiOvisuele middelen
Zaal
Frederik

Zaal
George

Terras

De vergaderzalen van Bij Fritz beschikken over moderne en professionele
audiovisuele middelen om uw bijeenkomst te ondersteunen. Zoals een
HD beamer, laptop en microfoon met geluidsinstallatie. Bij Fritz presenteert
u draadloos met ClickShare en kunt u direct presenteren vanaf uw laptop,
tablet of smartphone zonder kabels en snoeren. We zorgen dat het klaar
staat en werkt voor u aankomt.

GOED OM TE WETEN
Alle zalen beschikken over
razendsnelle wifi en zijn voorzien van
een vergaderkit en een flipover plus
stiften. Ook zorgen wij dat er een
blocnote en pen klaarligt voor onze
gasten. Wij beschikken over gratis en
ruime parkeergelegenheid. En onze
medewerkers helpen u graag waar
nodig tijdens uw bijeenkomst.

GAAT HET OM EEN
CURSUS OF TRAINING?
Trainers bieden we graag wat extra’s.
Zij zijn er altijd eerder dan hun
deelnemers en gaan als laatste weer
weg. Vaak nemen ze allerlei materiaal
mee. Speciaal voor trainers hebben we
parkeerplaatsen vlak naast de deur en
voordat de training begint bieden we
een heerlijke kop koffie (of thee) aan
met wat lekkers. En uiteraard hebben
we de opstartservice: persoonlijke
begeleiding die pas stopt als alle
presentaties en middelen optimaal
werken. Dit zien wij als service, u
betaalt niets extra!

PLATTEGROND: 1E VERDIEPING

Hotel
Zaal
Willem V

Zaal
Oranje

Zitjes
Zaal
Nassau
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“Bij Fritz vergadert u met
moderne en professionele
audiovisuele middelen en het is
alvast geïnstalleerd en werkt!”
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ARRANGEMENTEN
BIJ FRITZ

Wij maken het u
vooral gemakkelijk
De arrangementen Bij Fritz zijn compleet en eenvoudig
te boeken. Onze arrangementen boekt u inclusief
BTW en exclusief zaalhuur. Uiteraard reserveren we
altijd de meest geschikte zaal voor uw bijeenkomst.
Toch liever een maatwerkofferte ontvangen? Onze
reserveringsmedewerkers denken heel graag met u mee.

catering-uurs catering-uurs catering4 -uurs
8
8
arrangement
arrangement
arrangement
Vanaf € 9,75 p.p.

MET LUNCH

MET DINER

Vanaf € 37,25 p.p.

Vanaf € 44,95 p.p.

•	Ontvangst met Homemade

•	Ontvangst met Homemade

•	Ontvangst met Homemade
Oranjesoes
•	Onbeperkt koffie (verse bonen)
& thee uit onze luxe machines;
•	Koekjes en chocolade in de
koffiecorners
• Flessen water in de zaal

Oranjesoes
•	Onbeperkt koffie (verse bonen)
& thee uit onze luxe machines
•	Koekjes en chocolade in de
koffiecorners

Oranjesoes
•	Onbeperkt koffie (verse bonen)
& thee uit onze luxe machines
•	Koekjes en chocolade in de
koffiecorners

• Flessen water in de zaal

• Flessen water in de zaal

• Luxe lunchbuffet

• 3-gangen menu

Op basis van het aantal personen
en de gewenste opstelling zoeken
wij voor u een passende zaal.
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VERGADERBREAK
BIJ FRITZ

Maak je keuze uit deze
verrassende activiteiten
De vele buitenruimte leent zich
uitstekend voor verschillende
activiteiten. Hieronder een aantal
van onze aanraders. Neem voor het
volledige activiteitenaanbod vooral
contact met ons op!

VLIEGEREN
Samen een megavlieger bouwen en vervolgens de vlieger
in de lucht krijgen en houden is een actieve workshop.
Uit verschillende onderdelen maak je je samen met je
teamleden een eigen vlieger. Zal hij de lucht ingaan?

BIG STUFF
De stoerste activiteit van Nederland en alleen mogelijk

Op zoek naar een
unieke en onvergetelijke
activiteit? Kies dan
Big Stuff! Wie durft de
uitdaging aan?

op het Bouw & Infra Park in Harderwijk: Big Stuff! Stap in
de cabine van een graafmachine, shovel of mobiele
kraan en ervaar hoe leuk (en uitdagend) het is om zand
te scheppen, te verplaatsen en te storten. Onder
begeleiding van een professional stap je in de wereld van
de infra! Een bijzondere break tijdens je event of congres
of als personeelsuitje. Wie durft?

VOlOp mOgelijkheden
Wilt u liever iets anders? Wij werken samen met onder
meer SOS Events. Hierdoor kunnen wij ook nog vele
andere vergaderbreaks mét professionele begeleiding
aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan teambuildingsactiviteiten als bruggen bouwen, katapulten bouwen en
schieten. Of ga eens op pad met een iPad op het Bouw &
Infra Park of in de prachtige hanzestad Harderwijk. Ook
het klimbos en de Rollercoaster Zipline aan de overkant
van de straat behoren tot de mogelijkheden.

SCHAPEN DRIJVEN
Leer op een originele, ontspannen en vaak humoristische
wijze hoe je als team beter kunt functioneren. Met de
activiteit “teambuilding schapendrijven” werk je op een
originele manier aan het versterken van de teamspirit en
rollen binnen je team of afdeling.

DRONE VLIEGEN
Iedereen kan vliegen met een drone, het is eenvoudig
en zeer leuk om te doen. Na een korte uitleg en de
basisvaardigheden ga je met meerdere personen zelf
vliegen. Daarnaast zullen er verschillende spellen
gespeeld worden waarbij constant meerdere drones in
de lucht vliegen. De drones kunnen zowel binnen (bij
bijvoorbeeld slecht weer) als buiten gevlogen worden.
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KOFFIE BIJ FRITZ

Zonder verse koffie,
geen bijeenkomst
Onze drie koffiemachines hebben verse bonen, u kunt
zelf gemakkelijk de hele dag onbeperkt koffie, espresso,
cappuccino en warme chocolademelk halen. Uiteraard is
er ook heet water voor de thee. Iets lekkers bij de koffie?
Onze reserveringsmedewerkers helpen u graag.

LEKKERS VOOR BIJ DE KOFFIE
•	Luxe koek uit eigen oven

€ 1,40

•	Plak roombotercake

€ 1,25

•	
Homemade Oranjesoes

€ 1,95

•	Gesorteerd gebak

€ 3,20

•	Petit four

€ 2,15

•	Muffin

€ 2,00

•	Kaasbroodje

€ 2,25

•	Saucijzenbroodje

€ 2,25

“Begin de
dag goed
met een
kop verse
bonen koffie”
12
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LUNCHEN BIJ FRITZ

Heerlijk pauzemoment
op de dag
Uw lunch is een pauzemoment. En dat vinden wij belangrijk.
Daarom bieden we een uitgebreid lunchbuffet in ons Grand Café.
Met vers gebakken broodjes en zachte bolletjes met een variëteit
aan beleg. Heeft u speciale wensen, intoleranties of dieetwensen?
Laat het ons gerust weten. Liever geen lunchbuffet? Vraag onze
reserveringsmedewerkers naar de andere mogelijkheden.

LUNCHBUFFET
geserveerd in het Grand Café
Prijs: € 20,15 p.p.

Wij serveren een assortiment van
verse zachte en harde broodjes, brood
van de plank en krentenbollen. Als
beleg serveren wij diverse soorten kaas
en vleeswaren, een assortiment van
broodsalades, zoet beleg, boter en
roomboter.
Daarnaast hebben wij een dagelijks
wisselende soep met garnituren om
zelf verder op smaak te brengen, een
saladebuffet met rauwkost en
samengestelde salades.

KOUDE WISSELENDE SNACK
Hierbij kunt u denken aan belegde
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sandwiches, wraps, minibollen, diverse
vissoorten of een sandwichtaart.

WARME WISSELENDE SNACK
Hierbij kunt u denken aan een
rundvleeskroket met mosterd, een
warme gevulde wrap, warme beenham
met saus, gehaktbal, belegde panini,
balletjes in zoetzure saus, kibbeling of
een lekkerbekje.
DRANKEN
Als dranken serveren wij koffie, thee,
warme chocolademelk, water, melk,
karnemelk en jus d’orange.

4-uurtje
•	Sandwichtaart met kip of zalm

€ 2,45 p.p.

•	Tortizza ‘Asian chicken curry’ (koud)

€ 2,55 p.p.

•	Tortizza caprese (koud)		

€ 2,55 p.p.

•	Fruitspies		

€ 1,85 p.p.

• Smoothie		

€ 4,00 p.p.

• Smoothiebowl met banaan,
avocado, baby spinazie, kokosmelk
en diverse toppings		

€ 5,15 p.p.
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BORRELEN BIJ FRITZ

Perfecte afsluiting van
een geslaagde dag
Bij Fritz kunt u toosten op een geslaagde bijeenkomst. In ons Grand Café,
in de lounge of op het terras verzorgen wij graag voor u een van onze
borrelarrangementen voorzien van een uitgebreid assortiment dranken en hapjes.
Bij Fritz vertrekt u altijd met een voldaan gevoel! Vraag onze
reserveringsmedewerkers naar de mogelijkheden en prijzen.

HET BORRELARRANGEMENT (1 UUR)
Prijs: €14,95
Het arrangement bestaat uit:
• Zoutjes en nootjes op tafel
• Een gemengd warm bittergarnituur
• Binnenlands drankenassortiment

BORRELHAPJES

1

KOUD BORRELHAPJES
ASSORTIMENT

• Diverse soorten kaas en worst met
verschillende dipsauzen 
3 st p.p.: € 2,45
• Pikante notenmix
(schaaltje voor 4 personen) 
€ 3,45
• Luxe zoutjes
(schaaltje voor 4 personen) 
€ 4,00
• Tapasplank met kaas, olijven, droge worst,
gegrilde paprika, sweet pepper, crudités (knabbelgroenten met dip),
rauwe ham, grisini’s (Italiaanse broodstengels) en kaaskoekjes
(plank voor 4 personen). 
€ 13,90
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BORRELHAPJES (VERVOLG)

2

• Basis bittergarnituur met diverse sauzen 
3 st p.p.: 
• Luxe bittergarnituur met diverse sauzen 
3 st p.p.:
• Van Dobben bitterballen met mosterd 
3 st p.p.: 
• Miniloempia’s met chilisaus (vegetarisch, 6 stuks)
• Minikaassoufflés (6 stuks) 
• KaasTengels (6 stuks)

3

4

WARM BORRELHAPJES
ASSORTIMENT
€ 2,45
€ 2,75
€ 2,45
€ 4,80
€ 4,80
€ 4,80

LUXE KOUDE HAPJES

Koude hapjes met een keuze uit:
•M
 iniwrap carpaccio met rucola, pesto, pijnboompitten
en Parmezaanse kaas
• Canapé met avocadomousse en Noorse garnalen
• Miniwrap van pulled pork of pulled chicken met
bbq-saus ijsbergsla en komkommer
• Witlof bite met krabsalade
• Crostini humus, spinazie en paprika uit de oven
• Groene asperges omwikkeld met rauwe ham en
balsamico
Prijs: 3 st p.p.: € 7,50

LUXE WARME HAPJES

Warme hapjes met een keuze uit:
• Miniwrap oriëntaal chicken
• Petit crolines (kleine bladerdeeghapjes met een vulling
van kipkerrie, rundvlees of kaas)
• Gehaktballetjes in kruidige tomatensaus
• Quesadilla (Mexicaanse ‘tosti’ van tortilla’s) met spinazie,
geitenkaas, walnoten en honing
• Gepaneerde gamba met wasabi-mayonaise
Prijs: 3 st p.p.: € 7,50

DRANKEN
•F
 risdranken
•B
 ier van de tap
•B
 ier per fles
•S
 peciaalbier
•W
 ijn (rood, wit, rosé)
•P
 rosecco

“De beste ideeën
ontwikkelen zich
na de bijeenkomst,
tijdens een
heerlijke borrel”

€ 2,45

per glas

€ 2,65

per glas

€ 3,00

per fles

€ 3,60

per fles

€ 3,65

per glas

€ 3,90

per glas

ETEN BIJ FRITZ

Maak gebruik van
onze uitgebreide
dinermogelijkheden
Heerlijk dineren, volledig afgestemd op uw wensen en gezelschap. Bij Fritz
kunt u gebruik maken van een 3-gangen dagmenu, diverse dinerbuffetten,
een BBQ-buffet of walking diner. U hoeft alleen nog maar te kiezen en daar
helpen onze reserveringsmedewerkers u graag mee.

3-GANGEN DAGMENU

DAGSCHOTEL

Prijs: € 25,85 p.p.

Prijs: € 17,50 p.p.

In het Grand Café serveren wij een 3-gangen dagmenu.

Bestaande uit een hoofdgerecht van
het 3-gangenmenu
of een wisselend seizoensgerecht.

Volgt u een dieet, heeft u een voedselallergie/-intolerantie, of eet u
vegetarisch? Laat het ons op voorhand weten.

18
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BUFFETTEN BIJ FRITZ

Voor ieder wat wils

Wordt het een Indisch, Italiaans of toch Hollands
buffet? De keuze is aan u! Al onze dinerbuffetten
worden bereid met verse ingrediënten en staan
klaar in het Grand Café.

Op de volgende pagina’s vindt u de diverse mogelijkheden voor buffetten.
Deze worden geserveerd vanaf 15 personen. Bent u met minder dan
15 personen en gaat uw voorkeur toch uit naar een buffet? Vraag ons gerust
naar de mogelijkheden, wij denken graag met u mee.

1

Indisch buffet
Prijs: € 25,85 p.p.

Buffet met een assortiment van de volgende gerechten:
•M
 ie met groenten*
•H
 uisgemaakte nasi*
•D
 aging Campur Pedis - pittig rundvlees met bamboe en mais
•K
 ip met mango-chilisaus
•A
 car Ikan Kuning - vis in zure saus
•A
 ssinan Sapudi - komkommer-taugé salade*
• Kipspies
• Satésaus*
•B
 ali Tahoe - gebakken tahoe in rode saus*
•C
 ecengeh - groenten met pittige kokosmelksaus*
• Omeletreepjes*
Het buffet wordt geserveerd met de volgende garnituren: kroepoek, sambal,
sojasaus, gedroogde uitjes, atjar, komkommer en tomaat.
*vegetarische gerechten
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2

3

Buffet met een assortiment van de
volgende gerechten:
• Penne met bolognesesaus
• Spaghetti met kruidige
tomatensaus*
• Vegetarische pizza van de plaat*
• Vegetarische lasagne*
• Gegrilde kipfilet met pestoroomsaus
• Schelpenpasta in roomsaus met
garnalen, broccoli, olijf en
gorgonzola
• Zeebaars in copa di Parma met
zongedroogde tomaten en
basilicum
• Ravioli gevuld met rundvlees en
Pecerino kaas met een lichte
tomatensaus
• Gepaneerde auberginerepen*
• Gegrilde gemengde groenten in
rozemarijn*

Buffet met een assortiment van de volgende gerechten:
KOUD
• Pastasalade met bospaddenstoelen en broccoli*
• Salade met tomaat, komkommer, rode ui, olijven en feta*
• Ambachtelijke rundvleessalade
• Scharreleisalade met een lenteuitje en bieslook*
• Komkommerappelsalade met dilledressing*
WARM
• Rundergoulash
• Gehaktballetjes in pikante saus
• Varkensfiletlapje met champignonroomsaus
• Beenham met honingmosterdsaus
• Op de huid gebakken zeebaarsfilet met een olie van oregano
• Groenteschotel geroerbakt in olijfolie*

ItaliaAnS buffet
Prijs: € 28,00 p.p.

HOLLANDS buffet
Prijs: € 25,85 p.p.

Naast de vlees- en visgerechten bestaat het buffet uit rijst en
Bourgondische aardappeltjes met ui en spek. Het buffet wordt
geserveerd met stokbrood en romige zelfgemaakte kruidenboter.

4

Dessertbuffet
Prijs: € 4,60 p.p.

Het buffet wordt geserveerd met
diverse koude salades, olijven,
zongedroogde tomaten, brood en
kruidenboter.

Uitbreiding met nagerechten is mogelijk.
• Trio van chocolademousse • Fruitsalade • Cheesecake
• Dessert van het seizoen

“Heeft u een
specifiek idee
voor het diner?
Dat horen wij
graag. Bij Fritz
houden wij
wel van een
uitdaging”

*vegetarische gerechten
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BARBECUEEN
BIJ FRITZ

Ongedwongen dineren
in de buitenlucht
Na een dag vergaderen of cursus is niets zo fijn om in een
ongedwongen en gezellige sfeer de maag weer te vullen.
Op ons terras kunt u met uw gasten heerlijk bijkomen en
genieten van een van onze BBQ-buffetten.

1

2

• Spies van gemarineerde kipfilet
• Gekruide biefstukspies van de dikke lende
• Runderhamburger
• Speklap
• Huisgemaakte bonenburger
• Paprikasalade met appel, tomaat en rettich
in vinaigrette
• Witte koolsalade met jonge peentjes in een
fruitige sinaasappelmayonaise
• Bladspinaziesalade met appel, cherrytomaat
en komkommer
• Diverse broodsoorten met kruidenboter
• Cocktailsaus, knoflooksaus, satésaus
• Frites
• Verse fruitsalade

WALKING STREETFOOD VAN DE GRILL
• Mini black Angus hamburger met sla, tomaat, komkommer,
bacon, ei en bbq-saus
• Veggieburger met tomaat, kaas, jalapeno’s, kidneybeans, ui en
chipotlesaus
• Puntzakje met gebakken aardappelblokjes en een cheddar-peperdip

BBQ-buffet
Prijs: € 26,50 p.p.
(vanaf 10 personen)

(zelf barbecueën of met kok)
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STREETFOOD BBQ
Prijs: € 30,00 p.p.
(vanaf 10 personen)

(zelf barbecueën of met kok)

BIJGERECHTEN
• Gua Bao (gestoomd broodje) met pulled chicken en Hoisinsaus
• Weckpotje met een ‘crispy Caesar salad’ met bacon, gerookte kip,
romeinse sla, dressing, ei en croutons
• Salmon springroll (koud) geserveerd met een kruidige satésaus
DESSERT
• Champagne-ijs met crispy noten, chocolade en aardbeien

23
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WALKING DINNER
BIJ FRITZ

Culinair dineren
in beweging
U loopt rond, heeft met
diverse gasten een goed
gesprek en tussendoor
wordt u verrast met
heerlijke gerechten.
Met het Walking
Dinner bij Fritz maakt
u dat mogelijk voor uw
gezelschap.

Walking Dinner
prijs: € 34,50 p.p.

Een assortiment van onderstaande
gerechten wordt aan uw gezelschap
gepresenteerd op kleine bordjes.
Hierbij zal de variëteit toenemen naarmate de groep groter is.
AMUSES
•B
 onbon van gerookte zalm gevuld
met een mousse van kruidenkaas
• Shotje koude avocadosoep met crème
fraîche, koriander en limoen
•G
 eitenkaaslolly met diverse noten
en honing
•B
 roodstengel met Parmaham en
groene pestodip
VOORGERECHT
•A
 mbachtelijke uiensoep met
blauwe kaas en croutons
•C
 arpaccio van verse tonijn met
wasabi-mayonaise, zeewier,
sesamzaad en radijs
•T
 ortizza met biet, appel, feta,
rucola en balsamico
•C
 rispy chicken-Caesarsalade met
bacon, gepocheerd ei, croutons en
ansjovis
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TUSSENGERECHT
• Spoom met een zeewiersmoothie
• Springroll gevuld met gamba`s,
taugé, shiitake, wortel en koriander
geserveerd met een spicy saus
• Courgettekoekje met een dip van
yoghurt, munt, citroen en knoflook
HOOFDGERECHT
• Slow Cook short-rib met gegrilde
bospeen en pastinaakfrites
• Huisgemaakte tortillataart met
gehakt, kidneybeans, maïs, jalapeno,
crème fraîche, kaas en tortillachips
• Gegrilde chili-knoflookzalm met
groene asperges en quinoa
• Pompoenlaksa met glasnoedels,
geroosterde kikkererwten en
granaatappel
NAGERECHT
• Weckpotje met dubbele-koffiepanna cotta
• Bosbessentiramisu met witte wijn
• Worteltaart met banaan en walnoten
• Klassieke appeltaart met slagroom
LEKKERNIJEN VOOR BIJ DE
KOFFIE EN THEE
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slapen|hotel

Leveringsvoorwaarden

slapen | ontbijt

SLAPEN BIJ FRITZ

Overnachten in rustig
gelegen hotelkamers
Bij Fritz beschikt over 29 comfortabele hotelkamers.
Ideaal als u een meerdaagse training of congres wilt
organiseren of op tijd bij een vroege vergadering wilt zijn.

HOTELKAMERS
Onze hotelkamers zijn allen voorzien van:
• Eén of twee comfortabele bedden
• Badkamer met douche en toilet
• Werkplek
• Flatscreen-TV
• Wifi (toegang tot eigen Netflix account)
’s Avonds bent u uiteraard nog van harte welkom in het Grand Café voor een
hapje en een drankje.

ONTBIJT
Prijs: € 11,35 p.p.

Ontbijtbuffet wordt geserveerd in het
Grand Café
Het ontbijtbuffet bestaat uit
minidanish, minicroissants, witte en
bruine bollen, wit en bruin brood van
de plank, ontbijtkoek, crackers en
afwisselend diverse soorten vers
afgebakken broodjes. Als beleg
serveren wij een assortiment van kaas
en vleeswaren, diverse soorten zoet
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beleg, boter en roomboter. Uiteraard
mogen gekookte eieren en handfruit
niet ontbreken.
Dagelijks wisselend bieden wij aan:
gebakken eieren, roerei, omelet,
yoghurt met vruchten, yoghurt met
muesli, kwark met cruesli en
cornflakes.
Als dranken serveren wij koffie, thee,
warme chocolademelk, water, melk,
karnemelk en jus d’orange.
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vergaderen

Graag
tot ziens

Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk
0341 - 499 000
reserveringen@bijfritz.nl

www.bijfritz.nl

vergaderen | eten | slapen

