ART & DINING

Art & Dining - gevestigd in het Dordrechts Museum
In Art & Dining kom je met vrienden bijeen om te genieten van eten en drinken. Deze nieuwe
toplocatie biedt een ontspannen sfeer en een authentiek internationale keuken, waarvan u kunt
geniet met vrienden, familie of zakenrelaties. De gerechten worden in kleine porties
geserveerd; zo kunt u een grote diversiteit aan smaken proeven. De artistieke omgeving, de
goedgevulde wijnbar en de comfortabel zittende stoelen zorgen voor een warme atmosfeer.
Art & Dining is gevestigd in het compleet vernieuwde Dordrechts Museum.
Museum bezoek is echter niet verplicht; Art & Dining is geopend voor iedereen en kan te
allen tijde bezocht worden, ook door gasten die alleen van een kopje koffie, lunch of diner
willen genieten. Art & Dining is ook buiten museumtijden ook geopend voor een diner en/of
drankje.
Kortom, Art & Dining is dé ideale ontmoetingsplaats in Dordrecht.

Behalve voor een heerlijke lunch of diner, is Art & Dining ook beschikbaar voor een familieof bedrijfsfeest, high tea, seminar, workshop, receptie, vergadering, presentatie of congres.

ZALEN

De Zaal
Een modern ingerichte ruimte op de begane grond, voorzien van allerlei technische snufjes.
Zo heeft De Zaal bijvoorbeeld een geluidsdempend plafond. Voor een minder zakelijke
uitstraling is het mogelijk om de muren af te dekken en De Zaal feestelijk aan te kleden.
Hiermee is deze ruimte uitermate geschikt voor zowel zakelijke bijeenkomsten en
conferenties als recepties, feesten en diners.

Wijnbar
De wijnbar aan de achterkant van het museum is sfeervol en trendy ingericht. Met hoogpolige
tapijten, banken aan de hoge en zaalbrede ramen en een bar in het midden van de ruimte, kunt
u in een aangename en relaxte ambiance met een hapje en een drankje ontspannen.

Private Dining Room
Private dining betekent culinair genieten met een eigen gezelschap in een aparte ruimte. In
onze sfeervolle en intieme Private Dining Room kunt u met een klein gezelschap dineren,
maar de ruimte is door de artistieke inrichting ook uitermate geschikt om uw creativiteit te
stimuleren tijdens bijvoorbeeld een vergadering of brainstorm-sessie. De Private Dining
Room is geschikt voor gezelschappen tot 24 personen.

Museumtuin
Het Dordrechts Museum is gelegen rondom een mooie tuin. De tuin biedt een heerlijk
rustmoment in de Dordtse binnenstad, om even te ontspannen. Onder de eeuwenoude bomen
staan bankjes, waar u kunt genieten van de stilte. Maar u kunt ook plaatsnemen op het terras
van Art & Dining, waar u een hapje en een drankje kunt bestellen. In de zomermaanden zal
het Dordrechts Museum met regelmaat activiteiten in de tuin organiseren, zoals concerten en
films. Daarnaast is het in overleg mogelijk om de tuin te huren voor een speciaal evenement.

Zakelijke Informatie
Fact&Figures
Zakelijke Opstelling
Zaal
De Zaal
Private Dining Room
Wijnbar
Restaurant
Museumtuin

M²

2500

Theater
120
x
x
x
x

Diner/ Receptie/ Feest opstelling
Zaal
Diner
De Zaal
120
Private Dining Room
24
Wijnbar
x
Restaurant
90
Museumtuin

Carré
40
x
x
x
x

U-Vorm
60
x
x
x
x

Cabaret
120
x
x
x
x

Boardroom
24
x
x
x

Receptie
200
x
40
120

Feest
200
x
x
x

Dag
850
500
x
x

Avond
550
350
x
1250

Zaalhuur
Zaal
De Zaal
Private Dining Room
Wijnbar
Restaurant
Museumtuin

Dagdeel 3,5 uur
550
350
x
x

Kortingen Zaalhuur:
Bij een besteding van tenminste €2.500,00 geldt een korting van 25% op de betreffende zaalhuur.
Bij een besteding van tenminste €5.000,00 geldt een korting van 50% op de betreffende zaalhuur.
Bij een besteding van tenminste €7.500,00 geldt een korting van 75% op de betreffende zaalhuur.
Bij een besteding van tenminste €10.000,00 geldt een volledige korting van maarliefst 100% op de
betreffende zaalhuur.

Audiovisuele middelen
In het auditorium zijn een beamer en scherm standaard aanwezig. Verder is er een
mogelijkheid om diverse andere audiovisuele middelen te plaatsen. Technische
ondersteuning t.b.v. gebruik á €49,50 p.u. Hieronder volgend de huurprijzen voor deze
faciliteiten, de prijzen zijn inclusief btw.


Beamer

€ 155,00



Scherm

€ 49,50



Katheder

€ 50,00



Flipover per stuk

€ 20,00



Geluidsinstallatie en microfoon

€ 195,00

Mocht u andere audiovisuele middelen of technische ondersteuning nodig hebben dan
vernemen wij dit graag van u.

Zakelijke arrangementen vanaf 30 personen
Morningarrangement
09.00 - 12.30
€27,50 p.p.
’s Morgens bij aankomst staat er een volledig verzorgd ontbijtbuffet klaar met croissants,
muffins en diverse soorten fruit. Gedurende de hele ochtend staat er verse koffie, thee en
mineraalwater tot uw beschikking. Tevens staat er naast de koffie een keur van zoetje
hapjes.
Afternoonarrangement
13.30 – 17.00
€27,50 p.p.
Gedurende uw vergadering of bijeenkomst staat er verse koffie, thee en mineraalwater tot
uw beschikking. Naast de koffie staat er op de tafels een keur van zoete hapjes. Na uw
bijeenkomst kunt u in de wijnbar genieten van een heerlijk glaasje wijn en wordt er een
assortiment aan lichte hapjes geserveerd.
Dagarrangement
09.00 – 17.00
€49,50 p.p.
Verse koffie, thee en mineraalwater staat gedurende de hele dag tot uw beschikking. ’s
Morgens zal er een keur aan zoete hapjes voor u op tafel staan. Als lunch serveren wij per
persoon 3 gerechtjes van de lunchkaart. Non-alcoholische dranken zijn tijdens de lunch
inbegrepen. Na uw bijeenkomst kunt u in de wijnbar genieten van een heerlijk glaasje wijn
en wordt er een assortiment aan lichte hapjes geserveerd.
Dagarrangement de luxe 09.00- 17.00
€75,00 p.p.
Dit arrangement heeft de zelfde invulling als het standaard dagarrangement, inclusief een
rondleiding in het museum, exclusieve parkerset en vergaderschrijfblok in een luxe etui.
2- Daags All In arrangement
09.00-23.59 vanaf €235,00 p.p.
(afhankelijk van de gekozen kamer)
Dagarrangement de luxe, uitgebreid met een diner. Het diner bestaat uit een selectie van 12
verschillende hapjes in twee rondes geserveerd. Na afloop van het diner heeft u een
overnachting in Hotel Bellevue Groothoofd, wat zich op loopafstand van het Dordrechts
museum bevindt.
Aanvulling op het arrangement
Lunch 3 verschillende hapjes p.p.
4 verschillende hapjes p.p.
Verse groente- en fruitsappenn onbeperkt

€13,00
€17,00
€ 8,50

Diner -

€ 30,00
€ 40,00
€ 55,00
€ 69,00

Selectie van 12 hapjes in 2 rondes geserveerd
Selectie van 15 hapjes in 3 rondes geserveerd
Selectie van 20 hapjes in 4 rondes geserveerd
Selectie van 25 hapjes in 5 rondes geserveerd

Overnachting in Hotel Bellevue Groothoofd vanaf
€125,00
Rondleiding museum Dordrecht
Rondleiding museum Simon van Gijn
Rondvaart met diverse schepen, prijs afhankelijk van tijdsduur, gekozen schip, route en het
aantal gasten.
Exclusieve parkerset
Vergaderschrijfblok in luxe etui

Art & Dining
Museumstraat tel. (078)
38
632 91 00
fax (010)
506 72 59
Dordrecht

www.artdining.nl
info@artdining.nl

Dinsdag - vrijdag
11:00 - 20:00
Zaterdag - zondag
11:00 - 20:00

Auto / Parkeren
Parkeren in de directe omgeving van Art & Dining in P1 Parking Drievriendenhof / Dordrecht
centre op de Korte Kolfstraat 235. Volg ANWB borden richting "Centrum" en vervolgens P1
Parking Drievendenhof. Het museum bevindt zich op 2 minuten (200 meter) lopen. De P1
Parking is open op maandag t/m zaterdag van 7.30 – 22.00 uur en op koopzondag van 11.30 –
18.30 uur. Alternatieven zijn Parkeergarage Achterom (adres: Achterom 125, Dordrecht) en
Parkeergarage Veemarkt (adres: Van Godewijckstraat 11, Dordrecht), deze zijn 24 uur per
dag geopend.
Openbaar vervoer:
Art & Dining ligt op ongeveer 10 minuten loopafstand van treinstation Dordrecht Centraal.
Met de bus kunt u uitstappen bij halte "Centrum". Hier stoppen alle lijnen behalve lijn 1. Deze
halte ligt op 5 minuten loopafstand.
Ingang
Tijdens openingstijden van het museum is Art & Dining te bereiken via de hoofdingang van
het museum. Buiten deze tijden vindt u de ingang van Art & Dining via de grote groene
deuren aan de Museumstraat 38.
Contact
Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Sales en Reserveringen,
bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 09.00 - 17.00 uur via tel. (078) 632 91 00, of
per e-mail info@art-dining.nl

