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KONINGSHOF EXPERIENCE  
Koningshof biedt een unieke gelegenheid voor het organiseren van [educatieve] 
evenementen, creatieve sessies, workshops, feestelijke,-  en zakelijke 
bijeenkomsten. 

KASLOKAAL
Het kaslokaal is een sfeervolle ruimte onder de wijnranken in onze groente kas, die 
wij bij speciale gelegenheden om kunnen toveren tot een unieke locatie voor je 
evenement.  Afhankelijk van het seizoen zijn er talrijke mogelijkheden;
Je kan er met een groep van ca. 45 personen aan 1 lange tafel ontbijten, lunchen of 
dineren. Met een wat lossere opstelling bijvoorbeeld bij presentaties of lezingen, 
zijn er ca. 50 zitplaatsen te creëren. Voor workshops is de ruimte geschikt voor ca. 
30 personen. Met staan tafels is de ruimte geschikt voor ca. 100 personen.

BUITENRUIMTE, BOOMGAARD EN BLOEMENWEIDE
Op het terrein bevinden zich een aantal nog jonge boomgaarden.
Deze speciaal uitgezochte rassen staan in het gras en bieden in de lente, zomer en 
najaar een prettige plek voor verschillende doeleinden;
•	 Proeverijen & Picknick
•	 Spirituele,- of sportieve bijeenkomsten (Yoga / Tai chi)
•	 Workshops

“Op Koningshof ben je even weg uit de drukte van de stad & beleef je de seizoenen” 
Fris voorjaarsgroen, moestuintjes en de bloesem van de fruitbomen. 

Een zomerse bloemenweelde en groen[t]e oase
Spetterende herfstkleuren verse kruidenthee en gezellige vuren!   

In de winter trekt de natuur zich terug 
Met de houtkachel in de kas is er altijd een warm plekje!



Stuur een mail aan koningshofutrecht@gmail.com voor meer info

SAMEN ORGANISEREN
Ieder evenement, vergadering, proeverij of  andere feestelijke 
bijeenkomst wordt in overleg op maat en exclusief georganiseerd.
Afhankelijk van het aantal gasten zullen er altijd  1 of meerdere service 
medewerkers van Koningshof aanwezig zijn.

EXTRA’S
Koningshof is een unieke lokatie en er is veel mogelijk! Zo kunnen 
wij bijvoorbeeld zorgen voor een passende catering;	 koffie,	 thee,	
sap en andere versnaperingen, een lekker ontbijtje, lunch, borrel of 
diner. Wij gebruiken daarbij voornamelijk biologische,- ambachtelijk 
geproduceerde en liefst lokale producten. In overleg en op reservering 
stellen wij met elkaar een lekker menu samen in samenwerking met 
lokale koks.

Ook kunnen we zorgen voor een aantal technische snufjes, zoals een 
Beamer & scherm en een geluidsinstallatie. 

Buiten staan op vaste plekken grote parasols, als extra service kunnen 
wij met verschillende tarpen extra gezellige schaduwplekken 
creeren.

Wij hopen je snel te kunnen begroeten op Koningshof!
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