
SUMMER
in
the

WOODS
EVENTS IN DE BUITENLUCHT BIJ HOTEL 
DE BILDERBERG



SUMMER IN THE WOODS
Bij Hotel De Bilderberg

Geniet van al het goede dat de zomer te bieden heeft. Kom 
proosten, dineren en vieren bij Summer in the Woods; het pop-up 
openluchtrestaurant met een Italiaans tintje op het landgoed van 

Hotel De Bilderberg. Ontdek onze mogelijkheden voor unieke 
events, Italiaanse zomerdiners en borrels in de buitenlucht.



Proosten en dineren op ons 
LANDGOED

Deze zomer bevindt zich een klein stukje Italië op het landgoed 
van Hotel De Bilderberg. Omgeven door de bossen van de 

Veluwe is onze Summer in the Woods dé eventlocatie van 2023. 
Overdag vergaderen in onze comfortabele meetingruimtes, en ‘s 
avonds aan lange tafels genieten van echte Italiaanse gerechten 

en vermaak. La vita è bella!

● Overdekte eventlocatie op gazon
● Sit down tot 100 personen
● Staand tot 200 personen
● Italiaanse sferen
● Ideaal voor borrels, diners en 

events

OVER SUMMER IN THE WOODS



PROEF DE SFEER 
in 1 minuut

https://youtu.be/IGMCI5--jJA


ITALIAANS DINER
Vanaf 20 personen

Lange tafels zijn gevuld met heerlijke gerechten. Goede wijn 
en nog betere gesprekken. Met het diner van Summer in the 
Woods beleef je het beste van Italië. De gerechten worden 

‘family style’ geserveerd, waarbij iedereen samen kan delen 
en proeven. Zo kunnen wij bijvoorbeeld het volgende 

serveren:

● Focaccia met rozemarijn als ontvangst
● Antipasti plank
● Huisgemaakte gnocchi met gegrilde groente
● Bavette van de grill
● Zeebaars met groene asperge
● Aardappels met rozemarijn
● Salade van venkel en groene salade
● Huisgemaakte Tiramisu all Aperto

MAMMA MIA!



ZOMERSE BORREL
Voorbeeld, vanaf 20 personen

● Bruschetta van tomaat en basilicum
● Caprese op stokje
● Grissini Stengels met parmaham 
● Parmezaan en pecorino sardo
● Gemarineerde sardine met borata en pesto
● Rolletje van makreel en komkommer
● Pizzapuntjes warm uit pizzaoven
● Aranccini (gefrituurd risotto balletje met tomaat)
● Scampi met look en pepertjes
● Gevulde champignons met truffel en parmezaan
● Warme crostini met kaas en truffel
● Op tafel planken met crostini en stengels met 

tapenade, pesto en ricotta spread 

SALUTE!



ZINGENDE KOK
Hoe bijzonder is het als 
Gino, de Italiaanse kok 

opeens geweldig begint 
te zingen terwijl hij de 

gerechten klaarmaakt? 

IJSCOMAN 
Na het diner een heerlijk 

Italiaans schepijsje 
halen bij de ijscoman. 
Wat is jouw favoriete 

smaak?

MARINA FRANCINE
Deze muzikale dame 
laat iedereen swingen 

met haar prachtige 
Italiaanse liedjes, 

begeleid door de viool.

ESPRESSO TRUCK
Bij aankomst of na het 
diner of event genieten 

van een echt kopje 
Italiaanse Espresso, vers 

gemaakt in de truck.

MAAK JE ITALIAANSE AVOND COMPLEET



PERFECTE PLANNING
Ieder event tot in de puntjes geregeld

Van een klein diner tot een groot event: iedere 
bijeenkomst bij Hotel De Bilderberg wordt tot in de 

puntjes geregeld. Dat begint bij de vraag ‘Wat is het 
doel van jouw meeting?’. Zo komen we samen tot 
een event met impact. Alle wensen met betrekking 

tot catering, aankleding en zitmogelijkheden zijn dan 
ook bespreekbaar. En wil je met meer personen 
komen? Dan is het mogelijk om een extra tent te 

plaatsen. Alles voor een perfect zomerevent!

TOT IN DE PUNTJES



We denken graag mee!
“Bedankt voor je interesse in Hotel De Bilderberg 

en Summer in the Woods!

Met veel plezier denken we mee in de 
mogelijkheden om jullie event bijzonder te 

maken. 
Graag tot ziens in Oosterbeek!”

Eveline de Bruin
Meeting & Event Regisseur Hotel De Bilderberg

E: reservation@bilderberg-hoteldebilderberg.nl
T: +31 (0)26 339 63 54

mailto:reservation@bidlerberg-hoteldebilderberg.nl


WHY
SETTLE

FOR
LESS?


	Dia 1
	Dia 2: SUMMER IN THE WOODS
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10

