
BANQUETMAP DE GROLSCH VESTE



ZAKELIJKE 
EVENEMENTEN

Inspirerend en Inspirerend en uniekuniek
Bent u op zoek naar een inspirerende vergaderlocatie, een sfeervolle plek 

voor een bedrijfsevenement of een exclusieve ruimte voor bijeenkomsten met 

zakelijke relaties? In De Grolsch Veste vindt u voor ieder zakelijk doel een 

passende oplossing. Ruik het gras en laat De Grolsch Veste de basis zijn om 

met uw bedrijf tot topprestaties te komen. 

De Grolsch Veste beschikt over meer dan 20 verschillende ruimtes en is 

geschikt voor groepen van 10 tot en met 30.000 personen. 

• Een aansprekende en inspirerende locatie

• Moderne, sfeervolle zalen met uitstekende faciliteiten 

• Uniek uitzicht vanuit uw vergaderlocatie

• Uitstekende gratis parkeervoorzieningen

• Perfect bereikbaar met het openbaar vervoer 

• Uitgebreide cateringmogelijkheden

• Mogelijkheid tot gebruik LED-boarding, videowalls of intern tv-circuit 

• Voeg een stadiontour toe aan uw bijeenkomst en neem een exclusief 

 kijkje in de catacombe van De Grolsch Veste 



FEESTEN

Een goede binnenkomerEen goede binnenkomer
Of het nu gaat om een personeelsfeest, een bedrijfsjubileum, een privé 

receptie of een verjaardagsfeest: De Grolsch Veste leent zich uitstekend 

voor verschillende soorten feestavonden. 

Een besloten feestje voor 25 personen of een bedrijfsfeest voor 2.000 

personen? In De Grolsch Veste is er altijd een geschikte sfeervolle locatie 

te vinden. Bij elk feest wordt gezocht naar een passende culinaire 

invulling en uiteraard is het mogelijk om de muziek en entertainment te 

laten verzorgen. 

De Grolsch Veste Meetings & Events geeft u de perfecte voorzet op 

maat, het binnenkoppen laten we aan u over! 



KOFFIETIJD

Een goede binnenkomerEen goede binnenkomer
OF MAAK EEN KEUZE UIT 
ONZE ONDERSTAANDE LEKKERNIJEN;  
Prijzen zijn exclusief koffie / thee 

American cookies       € 1,50 p.p.

Muffin deluxe       € 1,50 p.p.

Donutbar        € 1,75 p.p.

Plak Twentse krentenwegge met roomboter  € 1,75 p.p.

Gesorteerd gebak       € 2,75 p.p.

Ontvangst met een assortiment van zoete mini

lekkernijen; caramel shortbread, brownies en 

carrot cake | € 2,50 p.p.



BORRELTIJD

Voor de kleineVoor de kleine
en grote  treken grote  trek

VOOR DE KLEINE TREK
Assortiment koude en warme hapjes - Standaard € 3,50 p.p.
(3 stuks)

Assortiment koude en warme hapjes - Deluxe  € 4,50 p.p.
(3 stuks)

Assortiment gefrituurde hapjes     € 3,00 p.p.
(3 stuks) 

Assortiment bladerdeeghapjes    € 4,50 p.p.
(3 stuks)  

FC Twente Dips & Bites      € 3,75 p.s.
diverse soorten kaas, worst, groentesticks en brood met sauzen  

Mini broodje warme Twenteham    € 3,75 p.s

VOOR DE GROTE TREK
Broodje ambachtelijke kroket met grove mosterd € 3,00 p.s.

Broodje hamburger met gebakken ui en saus  € 4,50 p.s.

Broodje warme Twenteham     € 5,20 p.s.

Puntzak frites met truffelmayonaise    € 3,00 p.s.



LUNCH

De passie begintDe passie begint
bi j het broodbi j het brood

‘LUXE LUNCH’      € 17,50- p.p. 

Assortiment van luxe belegde foccacia’s, ciabatta’s en 

meergranenbroodjes met; 

• Jong belegen kaas

• Beenham

• Gezond

• Kip en Taugé

• Brie honing en walnoot

• Roastbeef Teriyaki

• Hummus en courgette (vegan)

Warm item, handfruit en lunchdranken; koffie, thee, melk en 

verse jus d’orange

Het lekkerste brood komt van de warme bakker… dat vinden wij ook! Daarom 

werken we samen met de Broodbode. In hun steenoven bakken ze focaccia’s, 

ciabatta’s en meergranenbroodjes die ze vervolgens beleggen met de beste 

ingrediënten. Altijd dagvers en huisgemaakt!



‘DELUXE LUNCH’      € 20,50 p.p. 

Assortiment van extra luxe belegde foccacia’s, ciabatta’s en 

meergranenbroodjes met; 

• Oude kaas    

• Jonge kaas

• Beenham

• Gezond

• Kip en taugé

• Mozzarella 

• Toscaanse kip

Warm item, halve wraps, fruitbeker en lunchdranken; koffie, thee, melk, 

verse jus d’orange en smoothies

• Brie honing en walnoot

• Parmaham

• Roastbeef Teriyaki

• Carpaccio

• Hummus en courgette (vegan)

• Tonijnsalade

• Gerookte Zalm

‘LUNCH TO GO’      op aanvraag

Is er geen tijd om uitgebreid te lunchen? Geen probleem, wij 

zorgen voor een compleet verzorgde lunch voor onderweg. 

EXTRA    

Warm item         € 3,00 p.p.

Keuze uit; broodje ambachtelijke kroket met grove mosterd, 

soep van de dag, saucijzenbroodje   

‘LET’S GO HEALTHY’
Saladebar         € 3,50 p.p.

Zuivelbuffet        € 3,50 p.p. 

diverse fruitsoorten, cereals, yoghurt en kwark   

Smoothie buffet        € 3,50 p.p.

Verse groenteshake       € 3,50 p.s.

Fruitbeker         € 3,50 p.p.

Fruitschaal handfruit (25 stuks)     € 25,00 p.s.



Culinaire groet!
Ontbi jt, lunch, diner

of tussendoor?
Aan de hand van uw wensen of een specifiek thema maken wij graag een voorstel 

op maat. Wij staan voor eerlijke gerechten, ‘simpel’ maar lekker. “Zien 

wat je eet en proeven wat je ziet.” Elke dag streven wij ernaar constante 

hoge kwaliteit te bereiken. Vrijwel al onze producten worden in onze eigen 

keuken gemaakt. Duurzaamheid is voor ons belangrijk. Zo werken wij met 

Twentse streekproducten en zorgen wij voor zo min mogelijk verspilling 

door nagenoeg alles te verwerken. Vanzelfsprekend houden wij rekening 

met eventuele allergieën en dieetwensen. 

Wij kijken er naar uit u culinair in de watten te leggen. 

Graag tot ziens in De Grolsch Veste! 

Met culinaire groet,

Johan Ferket en Danny Lubbers, Keukencoördinator 



AUDIOVISUEEL

Maak het jezelf gemakkeli jkMaak het jezelf gemakkeli jk
MAAK EEN KEUZE UIT 
ONZE ONDERSTAANDE AV MIDDELEN

Beamer         € 100,00

Projectiescherm         € 50,00

Activeboard         € 150,00

Laptop         € 50,00

Geluidset         € 150,00

Draadloze microfoon       € 12,50

Reversmicrofoon        € 17,50

Tafelmicrofoon        € 15,00

Headset         € 17,50

Katheder         € 25,00

Flip-over         € 12,50

Podium (per deel)       € 10,00

Gebruik Video Wall/ LED Boarding v.a.     € 500,00

Intern TV circuit vanaf       € 100,00

Technische ondersteuning                                               € 65,00 per uur

                                                                                     

                                                               

Geïntegreerde AV middelen zijn inbegrepen in de locatiekosten

Overige audiovisuele middelen en meubilair op aanvraag



ADDITIONELE
MOGELIJKHEDEN

STADIONTOUR       € 8,- p.p. incl. BTW

Stadiontour (als onderdeel evenement)   € 5,- p.p. incl. BTW

FC TWENTE FOTOGRAAF      € 350,00

Maximaal 3 uur inclusief de gemaakte foto’s op CD

GEBRUIK VELD

Afhankelijk van de weersomstandigheden en het veldonderhoud kan er 

gebruik worden gemaakt van (het kunstgrasgedeelte) van het veld. De 

ideale manier om uw bijeenkomst spectaculair te openen of af te sluiten! 

Vraag ons met u met u mee te denken.

ENTERTAINMENT

Meetings & Events heeft een ruime ervaring met diverse soorten van 

entertainment. Indien u een live band, DJ, mobiele muziekvoorziening of 

achtergrondmuziek wilt toevoegen aan uw evenement adviseren wij u graag 

over de verschillende mogelijkheden. Tevens helpen wij u graag bij het 

vinden van een geschikte spreker voor uw programma. Uiteraard zorgen 

ook voor alle facilitaire voorzieningen zoals een podium, geluidsinstallatie 

en technische bediening.

  



MENUKAARTEN, BLOEMSTUKKEN EN TAFELKAARTEN

Wij kunnen een deel van de organisatie van uw evenement uit handen nemen 

door benodigde drukwerk zoals menukaarten, tafelkaarten of uitnodigingen 

te verzorgen. Ter aankleding van de ruimtes kunnen wij zorgen voor allerlei 

soorten bloemdecoraties, zoals tafelstukken, boeketten of kathederstukken.

GASTVROUWEN/ BEWAAKTE GARDEROBE

Het is mogelijk om (gethematiseerde) gastvrouwen in te huren die uw 

organisatie assisteren bij de ontvangst en registratie van gasten, verwijzen 

en begeleiding of andere diensten. Onze gastvrouwen zijn zeer ervaren en 

kennen het stadion tot in detail. Als extra service voor uw gasten kunt u 

kiezen voor een garderobe met permanente bewaking.

FC TWENTE MERCHANDISE

De Fanstore van FC Twente heeft een ruim aanbod aan producten welke 

uitermate geschikt zijn als origineel relatiegeschenk of ‘give-away’. 

Wees welkomWees welkom



U WILT TOCH 
OOK SCOREN 

MET UW EVENT?

053 - 85 255 25 

meetingsenevents@fctwente.nl

Voor meer informatie neem contact op met Meetings & Events


