THUISWERK-ARRANGEMENT
RESTAURANT GEMBER
Elke dinsdag t/m donderdag van 10:00 tot
13:00 of van 15:00 tot 18:00 uur

Ondanks dat we weer meer naar kantoor mogen is thuiswerken nog steeds de
norm. Maar thuiswerken is niet voor iedereen even gemakkelijk of inspirerend.
Ben jij ook toe aan een andere omgeving?
Wij kunnen jou en je collega’s een veilige en gastvrije werkplek aanbieden.
Vanaf nu kun je in ons restaurant Gember komen ‘thuiswerken’. Wat houdt dat in?
Ochtend arrangement van 10.00 tot 13.00 uur
3 uur lang onbeperkt koffie en thee
Fles mineraalwater
Lunchbroodje van de kaart naar keuze met een biologische Schulp sapje
(voor overige lunch gerechten rekenen wij een toeslag van € 5,00)
Inclusief wifi en stroom
Voor € 22,50 per persoon inclusief btw. Kom jij werken in een inspirerende
omgeving? Restaurant Gember is goed geventileerd en ruim opgezet.
We hebben beperkte beschikbaarheid dus reserveer snel je plekje.
Reserveer nu telefonisch via 070-3586891. Let op reservering is verplicht.
Mocht je Corona gerelateerde klachten hebben, annuleer je dan tijdig je reservering?
Restaurant Gember | Stadhouderslaan 43 | 2517 HV Den Haag
070-3586891 | sales@museumcatering.nl

THUISWERK-ARRANGEMENT
RESTAURANT GEMBER
Elke dinsdag t/m donderdag van 10:00 tot
13:00 of van 15:00 tot 18:00 uur

Ondanks dat we weer meer naar kantoor mogen is thuiswerken nog steeds de
norm. Maar thuiswerken is niet voor iedereen even gemakkelijk of inspirerend.
Ben jij ook toe aan een andere omgeving?
Wij kunnen jou en je collega’s een veilige en gastvrije werkplek aanbieden.
Vanaf nu kun je in ons restaurant Gember komen ‘thuiswerken’. Wat houdt dat in?
Middag arrangement van 15:00 tot 18:00
3 uur lang onbeperkt koffie en thee
Fles mineraalwater
Broodplankje met truffeltapenade, babaganush en avocado en een
biologische Schulp sapje (voor overige gerechten rekenen wij een toeslag van
€ 5,00)
Inclusief wifi en stroom
Voor € 19,50 per persoon inclusief btw. Kom jij werken in een inspirerende
omgeving? Restaurant Gember is goed geventileerd en ruim opgezet.
We hebben beperkte beschikbaarheid dus reserveer snel je plekje.
Reserveer nu telefonisch via 070-3586891. Let op reservering is verplicht.
Mocht je Corona gerelateerde klachten hebben, annuleer je dan tijdig je reservering?
Restaurant Gember | Stadhouderslaan 43 | 2517 HV Den Haag
070-3586891 | sales@museumcatering.nl

