to meet.
Gelegen bij een high traffic point: Station Gouda.
Dus een ‘meet in the middle’, snelle (of uitgebreide)
groepslunch of een zoom call met het buitenland
kan verzorgd worden maar gezellig met de afdeling
borrelen na werk kan natuurlijk ook! Trein halen?
Geen haast! Je bent in een minuut op het station.

Borrel-tijd!

Kecke bagel lunch

Van Kecke basis-snacks tot de super de luxe
borrel planken en hapjes. Alle ingrediënten
zijn bij ons in huis om een gezellige borrel te
verzorgen. Bij mooi weer ook mogelijk op ons
terras!
4.95 - 15.00 p.p.

Met óf zonder huisgemaakte soep vooraf
2 halve bagels p.p. met verschillende
soorten beleg (combi van vis, vlees en vega)
Salade van het seizoen
Drankjes op nacalculatie
14.50 - 18.50 p.p.

(exclusief drankjes)

All day breakfast
Zo zou iedereen willen overleggen! Onder het
genot van:
Mini yoghurt met fruit en granola
Crumpet met blauwe bessen
Croissant en een bagel
Roerei, beenham
Boter, roomkaas en jam
Kleine smoothie
Overige drankjes op nacalculatie
14.95 p.p.

Meeting - 2/4/8 uur
Koffie, thee, ijswater
Assortiment uit eigen patisserie
Diverse luxe belegde bagels, huisgemaakte
soep, flavoured water en jus d’orange
Warm tussendoortje in de middag (bij 8 uur)
Digitaal televisiescherm in eigen meeting
room
Overige drankjes op nacalculatie
10.50 / 18.50 / 49.95 p.p.

'Thuis'werken

Presentatie/congres

Voel je thuis bij Keck.! Gedurende de
werkdag zijn er allerlei plekjes oo te kunnen
werken, zoals onze to zoom spot!

Keck. is dé out of de box locatie voor
bijvoorbeeld een presentatie of congres.
Alle genodigden kunnen op ons podium
plaats nemen en vol inspiratie, door de
locatie én de gegeven presentatie, de
locatie weer verlaten. Natuurlijk diverse
opties voor lunch en borrel!

Benen strekken?
Een break van de vergadering door even
een rondje te touren op onze citybike!
Verken Gouda, of rij in 10 minuten naar
de rustgevende Reeuwijkse Plassen.

Stationsplein 1E, 2801AK Gouda
#keckingouda
keckingouda.nl
Meer info?
reserveringen@keckingouda.nl
0182 23 12 50

