Hotel Schimmelpenninck Huys

HOTEL SCHIMMELPENNINCK HUYS
Oosterstraat 53 |9711 NR Groningen |T. 0031 (0)50 3189502
info@schimmelpenninckhuys.nl

Het Schimmelpenninck Huys
In het hart van Groningen is het voormalig patriciërshuis, Hotel Schimmelpenninck Huys, gevestigd. Te
midden van het bruisende uitgaansleven en shoppingcentra met theater en musea op steenworp afstand zit
u helemaal goed in Hotel Schimmelpenninck Huys. Met haar klokgevel lijkt zij aan de buitenkant gewoon
een beetje oud, maar eenmaal over de drie treden verwondert men zich over de pracht en praal. De
nostalgische en rustige uitstraling van het Huys geeft een bijzonder gouden randje aan uw overnachting,
(zakelijke) afspraken, lunch of diner in Groningen.
Onze faciliteiten bieden een goede ‘thuys’ voor zowel de zakelijke gast als voor de gast die graag optimaal
wil genieten. Het Schimmelpenninck Huys beschikt over 60 hotelkamers, drie vergaderzalen, een restaurant
met Franse keuken, een brasserie, een historische binnentuin met ca. 400m2 terras, een Bourgondisch
Broodhuys met een chocolade atelier, een schoonheidssalon en een 14e eeuwse wijnkelder.

Restaurant Classique
De keuken is Frans klassiek. De gerechten worden met zorg samengesteld door de chef kok met uitsluitend
verse ingrediënten, zo mogelijk uit de regio. Uw gastheer/gastvrouw kan u hierbij uitstekend adviseren
over bijpassende wijnen. In de Empire zaal, welke dateert uit 1723, kunt u ook plaatsnemen. Met haar hoge
plafond en opvallende kroonluchters straalt het, aan de straatkant gelegen restaurant, een klassiek en
nostalgisch karakter uit. Ook is het mogelijk in besloten kring bijvoorbeeld te dineren in de Barokkamer.
3-gangen tasting menu
4-gangen tasting menu

€ 35,00 per persoon
€ 42,00 per persoon

Brasserie SPH
De Brasserie van het Schimmelpenninck Huys is het adres voor een Bourgondisch ontbijtbuffet met livecooking, lunch, huisgemaakt gebak, High Tea, borrel en diner. Geheel genieten in een omgeving in de stijl
van Jugendstil compleet met kasteelhaard voor een behaaglijk en nostalgisch gevoel. Ook is het mogelijk in
besloten kring bijvoorbeeld te dineren in de Barokkamer. In de zomer kunt u op het authentieke terras,
aangelegd als Historische stadstuin, onder een groen bladerdak genieten van de heerlijke gerechten uit de
keuken die tijdens de lunch en het diner geserveerd worden.
3-gangen menu du chef
4-gangen menu du chef

€ 29,50 per persoon
€ 34,50 per persoon

Vergaderen in hartje stad
Het Schimmelpenninck Huys betekent de perfecte stek voor zakelijke ontmoetingen in het Noorden. De
nostalgische en rustige uitstraling van het Huys geeft een bijzonder gouden randje aan uw (zakelijke)
afspraken, vergaderingen, lunch of diners in Groningen. Het Schimmelpenninck Huys beschikt over drie
bijzondere vergaderzalen (technische apparatuur voorradig) en een zaal voor besloten bijeenkomsten c.q.
vergaderdiners. Als een couturier het kostuum, zo snijden wij even flexibel uw wensenpakket op maat.
Zaalhuur
Hieronder vindt u een algemeen overzicht en de zaalhuur.
Onze standaard vergaderarrangementen gelden voor minimaal 6 personen. Komt u met een kleinere groep
en/of heeft u andere ideeën staan wij graag tot uw dienst om uw wensen met uw budget in de gepaste
vorm te gieten en maatwerk te leveren middels een persoonlijke offerte.
TORENKAMER

ORANJERIE

REGENTZAAL

1 DAGDEEL

€ 70,00

€ 100,00

€ 125,00

2 DAGDELEN

€ 110,00

€ 135,00

€ 160,00

Vergaderarrangementen
 4-uurs vergaderarrangement à € 12,50 p.p.;
 ontvangst met koffie, thee en een specialiteit van het Huys
 onbeperkt koffie en thee in de zaal
 mineraalwater (licht bruisend & naturel) in de zaal
 verfrissende mintjes
 gebruik flip-over met stiften
 gratis (draadloos) internet
 exclusief zaalhuur


4-uurs vergaderarrangement inclusief lunch à € 27,50 p.p.;
ontvangst met koffie, thee en een specialiteit van het Huys
onbeperkt koffie en thee in de zaal
mineraalwater (licht bruisend & naturel) in de zaal
verfrissende mintjes
gebruik flip-over met stiften
gratis (draadloos) internet
een vergaderlunch in onze Brasserie
exclusief zaalhuur










 8-uurs vergaderarrangement inclusief lunch en een break à € 45,00 p.p.;
- ontvangst met koffie, thee en een specialiteit van het Huys
 onbeperkt koffie en thee in de zaal
 mineraalwater (licht bruisend & naturel) in de zaal
 verfrissende mintjes
 gebruik flip-over met stiften
 gratis (draadloos) internet
 een vergaderlunch in onze Brasserie
 inclusief zaalhuur



8-uurs vergaderarrangement inclusief lunch, een break en aansluitend een diner à € 69,50 p.p.;
- ontvangst met koffie, thee en een specialiteit van het Huys
 onbeperkt koffie en thee in de zaal
 mineraalwater (licht bruisend & naturel) in de zaal
 verfrissende mintjes
 gebruik flip-over met stiften
 gratis (draadloos) internet
 een vergaderlunch in onze Brasserie
 een 3-gangen diner* in onze Brasserie
 inclusief zaalhuur



24-uurs vergaderarrangement inclusief lunch, een break, een diner en overnachting met ontbijt à
€ 159,50 p.p.;
 ontvangst met koffie, thee en een specialiteit van het Huys
 onbeperkt koffie en thee in de zaal
 mineraalwater (licht bruisend & naturel) in de zaal
 verfrissende mintjes
 gebruik flip-over met stiften
 gratis (draadloos) internet
 een vergaderlunch in onze Brasserie
 een 3-gangen diner* in onze Brasserie
 overnachting op basis van een eenpersoonskamer met ligbad en douche
 uitgebreid ontbijtbuffet
 inclusief zaalhuur
* Toeslag bij 4-gangen menu is € 5,00 per persoon.

Breaks
Voor een break in de middag heeft u de keuze uit de volgende items (buiten de zaal):
- smoothie met boeren yoghurt en vers fruit van het seizoen
- assortiment frisdrank met een dagelijks wisselende warme snack
- zoete break (huysgemaakte zoetigheden).

Vergaderlunch
De vergaderlunch bestaat uit:
Een selectie van onze lunchkaart bestaande uit kleine koude & warme lunchgerechtjes inclusief
vruchtensappen / melk.
Algemeen: overige drankjes worden op basis van nacalculatie berekend.

Vergaderverzorging à la carte (exclusief zaalhuur)
Ontbijtsessie in buffetvorm
Koffie/thee, filtermaling
Mineraal water (licht bruisend & naturel)
Assorti gekoelde frisdranken in de zaal

€ 16,25 per persoon
€ 13,00 per thermoskan
€ 3,50 per fles (0.75 liter)
€ 2,50 per flesje

Specialiteiten uit eigen bakkerij
Grote gevulde koek
Seizoensgebonden item

€ 1,95 per stuk
€ 1,95 per stuk

Lunchsuggesties
Lunchbites (vanaf 2 personen tot maximaal 20 personen)
€ 13,50 per persoon
(Selectie van de lunchkaart met kleine koude & warme lunchgerechtjes)
Lunchbuffet (vanaf 10 personen)
€ 13,50 per persoon
Breaks in de middag geserveerd
(mogelijkheden zie vorige pagina)

€ 4,50 per persoon

Vergaderfaciliteiten
Het Schimmelpenninck Huys beschikt over drie bijzondere vergaderzalen, allen met natuurlijk daglicht en
gratis wireless internet.

Torenkamer
Dit sfeervolle vertrek is een unieke ruimte voor een vergadering tot
10 personen. In het plafond is een prachtige uitbouw geplaatst
met rondom ramen waardoor u in een weldadig licht wordt
gehuld. Een raampartij en openslaande deuren naar het dakterras
zorgen voor een aangenaam uitzicht op de tuin.

Oranjerie
Deze vergaderzaal biedt gelegenheid voor een meeting van 25
personen. In een ruime en heldere omgeving met ramen kijkt u uit
op onze historische Franse binnentuin. De genoeglijke tuin is
omgetoverd in een open-air terras van 400 m² en voor een break
en afsluiting uitermate geschikt om te genieten van een lunch,
diner of een borrel.

Regentzaal
Royale, modern ingerichte vergaderruimte met zicht op de
Oosterstraat. In de lichte zaal met ruimte voor zo’n 30 personen
pakt je de sfeer van eensgezindheid, ideaal voor teambuilding. Een
beamer met scherm, computeraansluiting en draadloos internet is
geïntegreerd in de zaal.

Barokkamer
Een bijzonder mooi en passend vertrek voor privé- en harmonieuze
zakendiners. Deze historische zaal met eeuwenoude
plafondschilderingen kan met tafels in vrije opstelling zonder
moeite 32 personen bergen. Gaat uw voorkeur er naar uit om bijv.
aan één grote tafel te vergaderen c.q. te dineren (met 18
personen) is dat uiteraard mogelijk.
Vanzelfsprekend & geheel vrijblijvend is er de gelegenheid een
afspraak te maken om de zalen te bekijken. Wij staan u graag ter zijde bij het kiezen van een geschikte
ruimte en passende dagindeling.

Oranjerie
Regent zaal
Torenkamer
Barok
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Audiovisuele ondersteuning
Wifi
Beamer en scherm
Projectiescherm
Laptop
Flip over
Tafel lessenaar

aangeboden door ‘t Huys
€ 75,00 per dag
€ 15,00 per dag
€ 75,00 per dag
€ 12,50 per dag
€ 15,00 per dag

1 microfoon via zaalversterking (bedraad)
Draadloze microfoon
Microfoon standaard
Geluid set (tot 100 personen)

€ 15,00 per dag
€ 100,00 per dag
€ 15,00 per dag
vanaf € 225,00 per dag

Telefoon beltarief extern
Fotokopieën
Menukaart onze Huysstijl
Bloemen

Hoteltarief
€ 0,20 per kopie
€ 1,50 per persoon
op aanvraag

Workshops en meer
Workshop bonbons maken
Rondleiding en bierproeverij bij lokale bierbrouwerij

vanaf € 27,50 per persoon
€ 10,00 per persoon

HET SCHIMMELPENNINCK HUYS
OOSTERSTRAAT 53, 9711NR GRONINGEN
TEL: 050-3189502
www.schimmelpenninckhuys.nl
info@schimmelpenninckhuys.nl

