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De naam Cocagne herinnert aan het Land van Kokanje.
In de Middeleeuwen ging het gerucht dat dit een paradijs
was. Een lusthof met een overvloed aan eten, rivieren
gevuld met wijn en een minerale bron die het eeuwige
leven beloofde. De naam Cocagne past daarom perfect
bij ons hotel en staat synoniem voor luxe en comfort. Een
bron van inspiratie voor blijvende herinneringen dankzij
onweerstaanbare momenten. Gastvrijheid vol beleving,
inleving en passie, ofwel gastvrijheid vanuit het hart.
Centraal gelegen in het hart van mainport Eindhoven,
tegenover het luxe overdekte winkelcentrum Heuvel
Galerie en op slechts vijf minuten loopafstand van het
Centraal Station.
Hotelkamers
Onze 320 hotelkamers zijn state-of-the art en bieden een
oase van rust voor een ultieme ontspanning. De setting is
tevens buitengewoon plezierig voor hen die willen werken.
Dankzij de uiterst comfortabele Pullman bedden en een
veelzijdigheid aan kussens besteden wij optimaal aandacht aan
uw perfecte nachtrust. De ruime badkamer staat garant voor
een verkwikkende beleving, waarna de dag met vernieuwde
prikkelende energie kan beginnen.

COMFORT | De Pullman kamers en suites staan voor luxe op
maat. Maak de keuze die past bij uw wensen. Uw kamer
is dé plek om te dromen, loungen - of een vallende ster te
wensen.

Onze Classic kamers zijn klassiek ingericht, ruim opgezet en
voorzien van een bad en douche, twin bed, minibar, gratis
koffie- en theefaciliteit en pay-tv. Tevens beschikken de kamers
over een bureau met telefoon en airconditioning.
De Superior en Deluxe kamers zijn comfortabel ingericht
en voorzien van een regendouche, queen- of twin size bed,
minibar, gratis Nespresso koffie- en theefaciliteit en paytv. De kamers zijn uitgerust met een bureau, telefoon en
airconditioning.
Tevens beschikken wij ook over Junior suites, Deluxe suites en
een Presidential suite.
Voor gasten die langer verblijven, zijn er de Studio’s. Voorzien
van alle gemakken, zoals bijvoorbeeld een kitchenette,
Uiteraard kan er gebruik gemaakt worden van alle hotel
services.

CONNECTED | Gratis Wi-Fi internet is aanwezig in het gehele
hotel (6MB up & down).
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Restaurant Vestdijk47 en Bar47

Vergaderzalen

De cosmopolitan look met een vintage
touch creëert een trendsettend interieur wat
tegelijkertijd warm en huiselijk aanvoelt.
Het is aangenaam vertoeven in Restaurant
Vestdijk47 en Bar47 die beiden gevestigd
zijn in Pullman Eindhoven Cocagne.

Pullman Eindhoven Cocagne beschikt over een
conferentiecentrum met 18 moderne geheel
gerenoveerde conferentiezalen, allen voorzien
van daglicht, de nieuwste audiovisuele
apparatuur, Nespresso koffie en airconditioning.

De culinaire brigade staat garant voor een
grote verscheidenheid aan verse ingrediënten,
verrassende, moderne bereidingen en
betoverende creaties met het accent op
de Franse keuken. Bereid met passie en
aandacht voor uw wensen. De mogelijkheden
zijn magistraal. De gastronomie meesterlijk.
Restaurant Vestdijk47 beschikt over een
ruime Vinoteca met uitgelezen wijnen & een
Tresor Digestif. Het restaurant is doordeweeks
(maandag-vrijdag) geopend voor ontbijt, lunch
en diner. In het weekend (zaterdag-zondag) en
tijdens feestdagen is het restaurant uitsluitend
geopend voor ontbijt en diner. Uiteraard kunt
u altijd lunchen in Bar47 of in de lobby.

ONTSPANNEN & U GOED VOELEN
De kwaliteit van de omgeving is even belangrijk als de kwaliteit van de verzorging. In de Fit and Spa
lounge vindt u diverse fitnessapparatuur voor zowel cardio- als krachttraining. In de luxe Spa is het
kosmopolitisch genieten van de Finse sauna, infrarood sauna, de belevingsdouche, het zwembad en de
relaxruimte. In de Spa lounge (inclusief sauna) geldt als kledingvoorschrift badkleding.
Sothys is een merk dat wereldwijd wordt aanbevolen door professionals. Logisch dus dat Pullman
Eindhoven Cocagne met hen de samenwerking is aangegaan. De huidverzorgingsproducten geven, in
combinatie met exclusieve massagetechnieken en behandelingsprotocollen, een heerlijk gevoel van
wellness bij iedere behandeling. Speciaal voor behandelingen in de Pullman Fit and Spa lounge verzorgt
Sothys diverse gezicht- en lichaamsbehandelingen waarbij alle zintuigen worden geprikkeld. Momenten om
puur van te genieten.
Bij de Welcome Desk vertellen we u graag meer over de talrijke en gevarieerde mogelijkheden.
In verband met Carnaval 2019 is de Fit and Spa lounge vanaf donderdag 28 februari 2019 17.00 uur tot
en met vrijdag 8 maart 2019 17.00 uur gesloten.

Wanneer komt u bij ons genieten van een
heerlijk dagmenu of â la carte gerecht?
De keuze is gevarieerd, de smaakbeleving
subliem. We bewegen mee in de seizoenen
en creëren een passende sfeer. Ieder
seizoen weer. U bent meer dan welkom!

Laat u inspireren door onze creatieve en
innovatieve breaks in de chill-out ruimte waar zij
worden voorzien van Nespresso koffie en thee.
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Bereikbaarheid
Pullman Eindhoven Cocagne is een
centraal gelegen locatie voor Nederland
en België met uitstekende verbindingen
naar zowel Amsterdam, Düsseldorf als
Brussel. Ons hotel ligt midden in het
charmante hart van de bruisende stad
Eindhoven en is makkelijk te bereiken
per trein, auto en vliegtuig dankzij de
nabijheid van Eindhoven Airport.
Parkeren kan tegen vergoeding in
de inpandige hotelgarage of op het
omheinde parkeerterrein achter het
hotel. Mochten onze parkeergarage en
parkeerterrein bezet zijn dan kunt u
de auto parkeren in de parkeergarage
Q-Park de heuvel (1100 parkeerplaatsen)
tegenover het hotel. Houdt u er rekening
mee dat betaling achteraf ter plaatse
geschiedt?
Het openbaar vervoer is een goed
alternatief. Ons hotel ligt op slechts vijf
minuten loopafstand van het Centraal
Station.
Eindhoven is ook uitstekend bereikbaar
per vliegtuig. Eindhoven Airport ontvangt
dagelijks vluchten uit vele landen,
waaronder Italë, Frankrijk, GrootBrittannië, Polen, Portugal en Zweden.
Voor de complete lijst verwijzen wij u naar
de website van Eindhoven Airport.
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Evenementen inspireren, motiveren en enthousiasmeren mensen. Het is een wereld vol beleving. Aan de juiste organisatie gaat heel wat vooraf. Het is een ware
zoektocht naar finesse tot in detail die zich laat kenmerken door souplesse bij iedere actie.

Pullman Cocagne Eindhoven
is de trotse winnaar van de
zilveren Meetings award 2017
voor de Beste Vergaderlocatie
van het jaar - een nationale
verkiezing.

ON Z E ZA L E N

1

2

De kunst van het verleiden door middel van het verbinden en boeien is door ons geheel doordacht. Het is tekenend voor de Pullman filosofie die garant staat voor
een hoogwaardige en feilloze organisatie.
Onze vergaderzalen zijn voorzien van daglicht, bedraad en draadloos internet, Nespresso koffie, beamer, projectiescherm, geluid en telefoonlijn. In elke zaal
dragen wij zorg voor blocnotes met pennen en mintjes.
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Wintertuin

Cocagnezaal

Executive boardrooms

Vergaderzalen

Dudok zaal

Dineropstelling 250 personen | 482 m2

Theateropstelling 400 personen | 372 m2

Boardroomopstelling 12 personen | 65 en 72 m2

Diverse zalen | maximaal 120 gasten

Buffetopstelling 80 personen | 153 m2

Een walking of sitting down dinner, een borrel,
bedrijfspresentatie, of teambuilding? Op de
begane grond van het hotel vindt u de prachtige
Wintertuin.

De Cocagnezaal is gelegen op de eerste etage.
Dankzij de hoogte van 4,8 meter en oppervlakte
van 372 m² is deze zaal zeer geschikt voor grote
congressen tot 400 personen.

Pullman Eindhoven Cocagne heeft 18 compleet
uitgeruste zalen. Voor een training, bijeenkomst,
workshop, cursus, ledenvergadering of
productpresentatie zijn onze ruimtes meer dan
geschikt.

De Dudok zaal betreft een exclusieve ruimte die
uitermate geschikt is voor uw ontvangst, lunch,
borrel en diner. U wordt door ons verwend op het
door u gewenste moment.

De Living Colors in het plafond van de zaal
creëren een uitermate warme sfeer in kleuren die
aansluiten bij uw evenement. Door middel van
het aanpassen van de plafondkleur en interieur
realiseren wij de look & feel, die u voor uw
evenement voor ogen heeft.

Behoefte aan een break? Voor de zaal bevindt
zich een aparte lobby. Hier kunt u relaxen en
genieten van een hapje en een drankje
De Cocagnezaal kan in tweeën worden gesplitst
waardoor er een oppervlakte van 122 m²
(Cocagnezaal I) en 234 m² (Cocagnezaal II)
ontstaat.

Bent u op zoek naar een vergaderruimte voor een
kleiner gezelschap? Pullman Eindhoven Cocagne
beschikt over twee executive boardrooms. Deze
executive boardrooms zijn uitstekend geschikt
voor vergaderingen en bijeenkomsten met een
besloten karakter van maximaal 12 personen.
De executive boardroom biedt u diverse hightech
voorzieningen. Een videoconferentie houden
of een presentatie geven op een 65 inch touch
screen? Het is allemaal mogelijk. Ook beschikken
de boardrooms over een aparte ontvangstruimte.
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Een combinatie van meerdere zalen is mogelijk.
Hierdoor creëren we grotere zalen waar maximaal
120 gasten in een theateropstelling kunnen
worden geplaatst.

De organisatie van ieder evenement vraagt
om specifieke ingrediënten.
Onze Eventmanagers stemmen graag de
afzonderlijke unieke smaakmakers met u af.
Volledig afgestemd op uw wensen,
tot in detail, rest ons de uitdaging uw
verwachtingen te overtreffen.
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O VE RZ I CH T ZA A LH UUR

VERG ADERARRANG EMENT EN
Om uw vergadering en meetings effectief, comfortabel en ontspannen te laten verlopen,
biedt Pullman diverse vergaderarrangementen.

Zaalnaam

•

Barcelona, Berlijn, Boekarest, Cannes, Madrid,
Marseille, Morse, Bell, Watt, Lumière, Maxwell,
Ampère

• Executive Boardroom (Einstein, Parijs)
• Huygenszaal
• Combinatiezalen 2 delen
• Combinatiezalen 3 delen
• Cocagne / Wintertuin

Aantal gasten

1 dagdeel

2 dagdelen

1 tot 20

€ 200

€ 285

4-uurs
arrangement

8-uurs
arrangement

12-uurs
arrangement

1 tot 12

€ 325

€ 495

10 tot 60

€ 250

€ 335

30 tot 80

€ 495

€ 575

4
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50 tot 120

€ 595

€ 675

115 tot 400

€ 1275

€ 1495

De tarieven zijn exclusief BTW tarief en geldig voor 2018.
Een dagdeel houdt in:
• een ochtend dagdeel van 08.00 uur tot 12.00 uur
• een middag dagdeel van 13.00 uur tot 18.00 uur
• een avond dagdeel van 19.00 uur tot 23.00 uur

•
•
•
•
••
•
•
•

Ontvangst door een
Welcomer
Ontvangst met een
healthy starter
Thee, Koffie en flessen
Cocagne water in de zaal
tijdens uw bijeenkomst
Gebruik van frisdrank
(1 per persoon)
Energy break
Gebruik van beamer en
scherm
Gebruik van internet
(ADSL & Wi-Fi) 6MB up
& down
Schrijfmateriaal en
schrijfblok van recycled
papier
Support van onze
technische afdeling*

€ 19,50

•
•
•
•
•
••
•
•
•

Ontvangst door een
Welcomer
Ontvangst met een
healthy starter
Thee, koffie en flessen
Cocagne water in de zaal
tijdens uw bijeenkomst
Gebruik van Frisdrank (1
per persoon)
Energy break in de
ochtend en in de middag
Lunchbuffet
Gebruik van beamer en
scherm
Gebruik van internet
(ADSL & Wi-Fi) 6MB up
& down
Schrijfmateriaal en
schrijfblok van recycled
papier
Support van onze
technische afdeling*

€ 49,50

•
•
•
•
•
••
•
•
•
•

Ontvangst door een
Welcomer
Ontvangst met een
healthy starter
Thee, koffie en flessen
Cocagne water in de zaal
tijdens uw bijeenkomst
Gebruik van frisdrank in
de zaal (1 per persoon)
Energy break in de
ochtend en in de middag
Lunchbuffet
Gebruik van beamer en
scherm
Gebruik van internet
(ADSL & Wi-Fi) 6MB up
& down
Schrijfmateriaal en
schrijfblok van recycled
papier
3-gangen diner inclusief
mineraal water
Support van onze
technische afdeling*

€ 79,50

Wij bieden trainers graag iets extra’s, zodat zij ontspannen aan hun meeting kunnen beginnen. Dat begint al bij aankomst:
wij helpen u met uitladen, daarna kunt u rustig parkeren, terwijl wij uw spullen naar de zaal brengen. Als u daar aankomt
staat uw kopje koffie klaar en helpen we met het installeren van de zaal. Opstarten was niet eerder zo makkelijk.1

Opmerking: Op al onze arrangementen zijn de Uniforme Horeca Voorwaarden van toepassing.

Opmerking: de hierboven vermelde prijzen zijn exclusief zaalhuur en gelden per persoon. Na vier werkdagen wordt een
overzichtelijke factuur verstuurd.
* Onze IT & Solutions manager helpt u graag bij het opstarten van uw presentatie. Indien u tijdens de gehele
bijeenkomst ondersteuning wenst, vernemen wij dit graag. Kosten hiervoor bedragen € 54,50 per uur exclusief btw.
1
Deze service is zonder kosten. Graag wel even per mail bevestigen dat u hiervan gebruik wenst te maken.
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Alle details
Wij bieden met CO-meeting by Pullman méér dan alleen een vergaderaanbod. Het is een volledig concept. Onze conferentiezalen zijn uitgerust met state-of-theart technologie om van ieder evenement een gegarandeerd succes te maken. Daar ziet de IT Solution Manager persoonlijk op toe.
Van glitter tot glamour en van stijlvol tot ingetogen. Voor ieder evenement schrijven wij een uniek script. Wij laten niets aan het toeval over en zorgen dat iedere
schakel klopt.

Wij staan voor u klaar om u
volledig te ontzorgen. Ons doel:
u te laten terugkijken op een
uiterst succesvol evenement.”
- Business Groups, M&E -

Samen met onze partners Oogenlust en AVR Partner Bazelmans nemen wij u graag alles uit handen om van uw evenement een doorslaand succes te maken.

Zaalnaam
Zaalnaam

Wintertuin

•

Oppervlakte

Wintertuin

Zaalnaam

Cocagne zaal

• Cocagne zaal I en II
• Cocagne zaal I
• Cocagne zaal II

U-opstelling

482 m2

Cabaretopstelling

Theateropstelling

Dineropstelling

240

400

250

46

Oppervlakte

U-opstelling

Cabaretopstelling

48

250

400

122 m2

32

70

80

234 m2

36

150

240

• Einstein
• Parijs

Vergaderzalen

Theateropstelling

365 m2

Zaalnaam

Executive
boardrooms
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Oppervlakte

Boardroom
opstelling

65 m

2

12

72 m

2

12

Dudok

Oppervlakte

U-opstelling

Cabaretopstelling

Theateropstelling

107 m2

28

50

60

66 m

2

22

30

50

66 m

2

22

30

50

66 m2

22

30

50

55 m

2

20

30

45

55 m

2

20

30

45

55 m2

20

30

45

54 m2

20

30

45

54 m

2

20

30

45

70 m

2

20

30

45

55 m2

20

30

45

54 m

2

20

30

45

54 m

2

20

30

45

• Huygens
• Maxwell
• Ampère
• Lumière
• Watt
• Bell
• Morse
• Barcelona
• Berlijn
• Boekarest
• Cannes
• Madrid
• Marseille

Zaalnaam

• Dudok

Oppervlakte

U-opsteling

Cabaretopstelling

Theateropstelling

Buffetopstelling

153 m2

36

90

120

90
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Begane grond:

PRI J Z EN A PPA R ATUUR

Technische assistentie
minimaal 4 uur, excl. op- en
afbouwuren

Het slagen valt of staat uiteraard met de menselijke component. Maar zonder goede audiovisuele middelen wordt het lastig.
Daarom werken wij samen met de beste leveranciers op dit gebied en hebben wij veel kennis en ervaring in huis.
Graag adviseren en assisteren wij u op audiovisueel gebied.

Maandag - vrijdag 09.00 - 17.00 uur
uurtarief € 54,50 exclusief btw
‘s Avonds en in het weekend
uurtarief € 74,50 exclusief btw

Geluid

• Draadloze microfoon of reversmicrofoon of kathedermicrofoon of headsetmicrofoon
• Geluidsinstallatie
• Geluidsinstallatie (bij meer dan 2 microfoons)
• Geluidsinstallatie Wintertuin (bij meer dan 2 microfoons)

Prijs per dag
€ 95
€ 150
€ 250
€ 350

Eerste etage:

De prijs voor de geluidsinstallatie is exclusief microfoons.

Audio-visueel

• DVD speler
• Conferencetelefoon
• Videoconference in Executive Boardroom
• Camera converter
• 55 inch LED scherm
• Laptop
• Draadloze muis inclusief laserpointer
• Laserpointer
• Trainingsset
Diversen

• Katheder
• Podium, per deel van 2 bij 1 meter
• Telefoon, per tik
• Fotokopieën, per stuk
• Flip-over (inclusief papier en stiften)
• Whiteboard
De tarieven zijn exclusief BTW tarief en geldig voor 2018.

Prijs per dag
€ 30
€ 75
€ 250
€ 25
€ 125
€ 125
€ 15
€ 15
Op aanvraag

Prijs per dag
€ 25
€ 17,50
€ 0,50
€ 0,25
€ 19,50
€ 19,50

Tweede etage:
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E TE N & DR I N K E N
Ervaar legio culinaire verrassingen bij Vestdijk47 en Bar47.
Ontdek creatieve gerechten met een twist, maar ook verfijnde wijnen, bieren, cocktails, thee en koffie.
Zowel in Vestdijk47 als Bar47 worden uw smaakpapillen verrast.

Refreshments & energizers

Lunchbuffet
€ 23,50 per persoon
Soup corner
Home made soep met diverse garnituren passend
bij de tijd van het jaar.
Bakery street
Luxeuze broodjes
(3 soorten per dag, vis, vlees, vega)
Bijvoorbeeld zelf garneren met verschillende
toppings, truffelmayonaise, ranchdressing,
zongedroogde tomaatjes, pijnboompitten etc.
Sweet stuff
Zoete lekkernijen van onze Patissier.
Hot corner
2 wisselende warme items.
Prijzen zijn per persoon en vooraf per groep te reserveren

Uitbreiding broodjesbuffet

• Saladebar met diverse rauwkosten en samengestelde salades
• Home made soep met diverse garnituren passend bij de tijd van het jaar
• Verse fruitsalade
• Uitbreiding naar 5 soorten luxueuze broodjes
• Energizer Smoothie 48cc
• Detox Smoothie 48 cc
• Anti-aging Smoothie 48 cc
Prijzen zijn per persoon en vooraf per groep te reserveren

Luxueuze broodjes (3 soorten per dag - vis, vlees,
vega). Sappen, melk, koffie, thee en water

€ 6,75
€ 3,75
€ 3,75
€ 4,75
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95

• Small pastries
• Petit fours
• Healthy starter
• Energy break
• Meerprijs logo op petit fours per stuk
• Huisgemaakte Eclair
Hollandse snacks, zoals worsten/saucijzenbroodje,
• Assortiment
frikandel/kroketbroodje, satébroodje

Indien het totaal aantal deelnemers voor het lunchbuffet minder dan 15 personen is,
wordt een aangepaste lunch in de vorm van een lunchbuffet op tafel uitgeserveerd.
In het 8-uurs en 12-uurs vergaderarrangement zit het lunchbuffet inbegrepen.

€ 2,95
€ 3,95
€ 2,50
€ 2,50
€ 1,00
€ 5,75
€ 3,75

• Diverse mini groenten- of fruit Smoothie
• Vers handfruit van het seizoen per stuk
• Fruit en groente snacks
• Huisgemaakte Granite “Flavour of the day”

€ 1,75
€ 1,25
€ 2,50
€ 2,50

Prijzen zijn per persoon en vooraf per groep te reserveren

Take away lunchpakket

Easy Bites

Heerlijk borrelen na een geslaagde bijeenkomst?
Graag serveren wij tijdens uw borrel één van onze volgende bites

€ 13,75 per persoon
2 luxe sandwiches, mueslibol, 1 stuks handfruit,
Between candy bar, flesje water, Danone yoghurt

Broodjesbuffet
€ 14,75 per persoon

Prijs p.p.

Prijs p.p.

Take away filepakket
€ 6,75 per persoon
1 luxe sandwich, Between candy bar, flesje water

Prijs p.p.

• Salty bites (zoutjes, nootjes en olijven)
Charcuterie (portie voor 4 personen, diverse soorten Franse
• Plateau
worst en kaas)
Bites Warm (Ambachtelijke rundvleesbitterbal, Wakame
• Borrel
loempia met dip)

Bites Koud (Bonbon van serranoham en geitenkaas, aceto
• Borrel
balsamico stroop, wrap ‘Vitello Tonato’)

Prijzen zijn per persoon en vooraf per groep te reserveren
Prijzen zijn per persoon en vooraf per groep te reserveren

€ 2,75
€ 10,00
€ 3,50
€ 4,50

16

PULLMAN EINDHOVEN COCAGNE

PULLMAN EINDHOVEN COCAGNE

Eating is a necessity, but
cooking is an art!”
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DRAN KEN

Mark Leenders
Chef de Cuisine Pullman Cocagne Eindhoven

Buffet Pullman

Exclusief diner aan de Chef’s table

€ 25,50 per persoon

5 gangen Chefs’ table menu | All-in € 99,50 per persoon

Hierbij treft u een buffetsuggestie, maar indien gewenst maken wij
graag een passend voorstel op maat.

(Van 8 tot 14 personen)

Voorgerechten
Salade met geitenkaas, frambozendressing en super fruits
Serrano ham flinters
Healthy salad met krab en Granny Smith
Salade van gepofte aardappel met uitgebakken spekjes
Caprese salade - tomaten, mozzarella en basilicum
Soepen en brood
Home made soep met diverse garnituren passend bij de tijd van het jaar.
Diverse broodsoorten
Roomboter en kruidenboter
Hoofdgerechten
Simmenthaler runderentrecote met Madeira jus
of
Kabeljauwsteaks met frisse anti boise
Roseval chuncks met tijm, knoflook en rozemarijn
Geroosterde groenten uit het seizoen
Pilav rijst
Desserts
Huisgemaakte taarten met ingrediënten van het seizoen
Frambozenmousse met witte chocolade
Carrotcake met glazuur

Menu is uitgangspunt, maar kan wijzigen naar producten van het
seizoen.
King krab | panna cotta van citroen | zoet zure komkommer | Anna dutch
kaviaar
Griet | romanesco | lente ui | ijs van mango | beurre blanc van groene
kruiden | rode peper
Kalfszwezerik | spitskool risotto | spitskool gestoofd | saus van spitskool
Dry aged rib eye | groene asperge | marloeskes | verse truffel | rode port
saus
Dessert V47 | Cocagne noir chocolade dessert

Dranken
op nacalculatie
Drankjes uit het Hollandse drankassortiment vanaf
€ 2,70 per drankje
Drankjes uit het Internationale drankassortiment
vanaf € 3,00 per drankje

Cocktails
• Darky Storm Cocktail | € 9,50 per stuk
In een whiskey tumbler
• Old Fashioned B47| € 9,00 per stuk
In een whiskey tumbler
• Pullman Cocktail | € 8,50 per stuk
In een longdrinkglas
• Prosecco | € 7,50 per stuk
• Fruitsmoothie | € 6,75 per stuk
Opmerking:
Tarieven gelden voor partijen vanaf 50 personen.

Hollands
drankassortiment
arrangement

Internationaal
drankassortiment
arrangement

Bier, wijn, frisdranken (Sourcy rood, Sourcy
blauw, cola, cola light, cassis, liptonice, 7 up,
tonic, bitter lemon, Sisi orange, jus d’orange,
tomatensap, appelsap) port, sherry, vermouth,
vieux, jenevers

Hollands drankassortiment aangevuld met wodka,
whiskey, Tia Maria, rum, Pisang Ambon, Safari,
Blue Curaçao, Gin, Passoa, Cointreau, Campari

2-uurs drankarrangement à € 17,75 per persoon
3-uurs drankarrangement à € 23,25 per persoon
4-uurs drankarrangement à € 27,50 per persoon
5-uurs drankarrangement à € 33,25 per persoon
Hierna ieder extra uur drankarrangement Hollands
assortiment à € 4,75 per persoon per uur.

2-uurs drankarrangement à € 27,75 per persoon
3-uurs drankarrangement à € 35,00 per persoon
4-uurs drankarrangement à € 40,50 per persoon
5-uurs drankarrangement à € 44,50 per persoon
Hierna ieder extra uur drankarrangement
Internationaal assortiment à € 6,25 per persoon
per uur.

Informeel naborrelen?
Wij bespreken graag de mogelijkheden voor een afsluitende borrel. Afhankelijk van de grootte van de groep
(maximaal 30 personen) en beschikbaarheid, kan dit gezellig in Bar47. Voor grotere groepen bepalen we
graag in overleg een andere geschikte ruimte.

Pul l m a n Ei ndhov e n C ocagne
Vestdijk 47
5611 CA Eindhoven
www.pullman-eindhoven-cocagne.com
Dit prachtige hotel ligt in het gezellige hart van Eindhoven, precies tegenover
het luxe winkelcentrum De Heuvel. Pullman Eindhoven Cocagne biedt u
320 stijlvolle hotelkamers en 18 multifunctionele vergaderruimten voor al uw
vergaderingen, meetings en conferenties.











