Rijndijk 6, 6566 CG Millingen aan de Rijn
T +31 (0)481 434182
F +31 (0)481 431134
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BEDRIJFSGEGEVENS
Naam onderneming
Contactpersoon
Adres
Postcode / Woonplaats
Provincie
Telefoonnummer
Faxnummer
Mobiel nummer
Website
Emailadres

: Koffie en Eethuis "De Gelderse Poort"
: Willy Claus en Erika Schmidt
: Rijndijk 6
: 6566 CG Millingen aan de Rijn
: Gelderland
: 0481-434182
: 0481-431134
: 06-2222 3924
: www.de-gelderse-poort.com
: info@de-gelderse-poort.com

VERZORGINGSPRIJZEN
Koffie
2e kopje koffie
Koffie met appelgebak
Erwtensoep+roggebrood+spek
Glühwein
Koffietafel senioren
Koffietafel standaard
Koffietafel met soep
Koffietafel met kroket
Koffietafel met soep en kroket
Pannenkoekenarrangement
Lunchbuffet
3-gangen diner schnitzel

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

OVERIGE
Invalidentoilet aanwezig
Aantal zalen
Maximaal personen zaal 1
Maximaal personen zaal 2
Zaal 1+2 (1 grote zaal)
AED (automatische externe defibrillator)
Webcam (6 camerapositie‘s)
Gelderse Poort video
Social media

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Prijzen per persoon (incl. BTW)
€ 1,90
€ 1,50
€ 4,50
€ 4,50
(winterperiode)
€ 2,75
(winterperiode)
€ 9,50
(Soep, 2 belegde broodjes en 2x koffie of thee)
€11,25
(zie bijlage: Lunchmogelijkheden voor bussen)
€13,25
(zie bijlage: Lunchmogelijkheden voor bussen)
€12,25
(zie bijlage: Lunchmogelijkheden voor bussen)
€14,25
(zie bijlage: Lunchmogelijkheden voor bussen)
€11,25
(zie bijlage: Lunchmogelijkheden voor bussen)
€11,25
(zie bijlage: Lunchmogelijkheden voor bussen)
€14,75
(zie bijlage: Lunchmogelijkheden voor bussen)
Ja
2
75 zitplaatsen – 100 zit/staanplaatsen
75 zitplaatsen – 100 zit/staanplaatsen
150 zitplaatsen – 200 zit/staanplaatsen
Is aanwezig
www.de-gelderse-poort.com/webcam.html
www.de-gelderse-poort.com/bussen.html

OMGEVING
De Gelderse Poort ligt op een unieke locatie nabij het natuurgebied “De Gelderse Poort”. Vanuit het Koffie en
Eethuis heeft u een prachtig uitzicht op de bedrijvige scheepvaart van de Rijn. Het koffie en eethuis bevind zich in
de gemeente Millingen aan de Rijn dat zich met recht het “hart van de Gelderse Poort” mag noemen.
Op weg naar het Koffie en Eethuis rijdt u door de Ooijpolder en de Duffelt, waar gedurende de wintermaanden
zo’n 80.000 kol- en rietganzen neerstrijken. Deze groep vogels staan garant voor een fascinerend schouwspel.
BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid van de Gelderse Poort is goed. Komend vanaf de A15 richting Arnhem, Kleve volgen en
vervolgens richting Nijmegen afslaan. Voorbij de Waalbrug bij Nijmegen de ANWB borden Millingen volgen.
Gasten kunnen hun auto achter en beneden de Gelderse Poort parkeren, tevens zijn er enkele parkeerplaatsen
gereserveerd voor bussen.
Genoemde prijzen gelden van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.
Met vriendelijke groet,
Koffie en Eethuis "De Gelderse Poort"
Willy Claus en Erika Schmidt
Wij verzorgen uw: Actief arrangement Ontbijt Lunch Diner Brunch High Tea Koffietafel Indoor barbecue
Pannenkoekenarrangement Receptie Bedrijfsfeest Themafeest Kinderfeest Seminar-/Vergaderruimte
Informatie en boekingen +31 (0)481 - 43 41 82 of bezoek ons op internet: www.de-gelderse-poort.com

Rijndijk 6, 6566 CG Millingen aan de Rijn
T +31 (0)481 434182
F +31 (0)481 431134
IBAN NL33 RABO 0187 4103 48
BIC RABONL2U
K.v.K. Nijmegen 1014 3506
BTW-nr. NL821 282 906 B01
E-Mail: info@de-gelderse-poort.com
Internet: www.de-gelderse-poort.com

Lunchmogelijkheden voor bussen
U wordt ontvangen in het sfeervolle, aan de rivier gelegen
Koffie en Eethuis "De Gelderse Poort" voor een koffietafel,
lunchbuffet of pannenkoekenbuffet.
Tijdens de lunch hebben de gasten een fascinerend uitzicht op
de drukst bevaren rivier van Europa.
Wij introduceren dit jaar ons lunchbuffet voor bussen.
Het lunchbuffet bestaat uit:
Prijs: € 11,25 p/p (Excl. soep € 10,25 p/p)
Onbeperkt koffie, thee en melk, tomatensoep en kroket, rundvlees en aardappelsalade, diverse zoetwaren, vlees
en kaasbeleg, diverse broodjes en broodsoorten en uitgebreid dessert incl. vers fruit.
Het pannenkoekenbuffet bestaat uit:
Prijs: € 11,25 p/p (Excl. soep € 10,25 p/p)
Onbeperkt koffie en thee, keuze uit tomaten of groentesoep en in buffetvorm pannenkoeken die zelf belegd
kunnen worden met appel of spek, diverse zoetwaren, hartigheden of fruit.
De standaard koffietafel bestaat uit:
Prijs: € 11,25 p/p uit te breiden tot € 14,25 p/p
Onbeperkt koffie en thee, diverse zoetwaren, vlees en kaasbeleg, diverse broodjes en broodsoorten.
Natuurlijk uit te breiden met soep en/of kroket.
Drie gangen schnitzelmenu bestaat uit:
Prijs: € 14,75 p/p
Voorgerecht: Keuze uit tomaten of groentesoep.
Hoofdgerecht: Schnitzel (160 gr.) in een heerlijke jus. Frietjes en aardappelkroketjes, 2 soorten verse groente en
appelmoes.
Nagerecht:
Een verantwoord toetje na.
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