oase middenin de stad

organiseer jouw teamdag, vergadering, receptie, lunch of
borrel in een inspirerende stadstuin

Welkom bij Rotterdamse Munt
Ontdek, pluk en proef
Stap in onze groene oase midden in
Rotterdam. Ontdek, struin, pluk, proef en vier
in onze stadstuinen vol met eetbare planten
en bloemen. Rotterdamse Munt is een
inspirerende beleving in de stadsnatuur voor
jong en oud. Bovenop de spoortunnel groeit
een plantenparadijs met vier educatieve
tuinen: pionierstuin, kruidentuin en struweelen bostuin. Er wordt geteeld, geoogst,
geleerd en georganiseerd. Ga op tuintour
of speurtocht, loop even binnen in de
tuinwinkel, proef drankjes en hapjes met de
oogst van ’t seizoen en reserveer je volgende
teamdag in onze kas en buitenlokaal.
Stadsgenoten en collega’s komen hier
samen om te werken, te leren en te
ontwikkelen, maar vooral zijn onze tuinen een
plek waar iedereen kan genieten van, en in
de natuur.

Stadstuinen met impact
Wij maken groen voor iedereen bereikbaar.
Rotterdamse Munt werkt in opdracht en
neemt initiatief. Alle opbrengsten worden
geïnvesteerd in de ontwikkeling van eetbare
stadsnatuur en groene talentontwikkeling,
voor jong en oud(er).
Groen zorgt voor een levendige stad en een
gezonde planeet. Groen draagt bij aan meer
verscheidenheid van planten en veerkrachtig
waterbeheer.

Groen werkt positief voor onze gezondheid,
vergroot ons geluksgevoel én zorgt ook voor
een superverse en smaakvolle oogst.
Jouw bezoek draagt bij aan de ontwikkeling
van mooie stadstuinen, een groene,
levendige stad, een gezonde planeet en de
ontwikkeling van groentalent. Vier keer goed
bezig!

Groene vriendschap
Krijg je geen genoeg van al die mooie
geuren, kleuren en smaken? Naast je bezoek
aan de tuin kun je op meer manieren
bijdragen. Pluk je favoriete kruiden en
bloemen voor thuis in het groeiseizoen
met onze knip- en plukkaart. Of doneer
een bedrag naar keuze op onze site.
Investeer jaarlijks voor de realisatie van
onze toekomstplannen. Zo zorgen we dat
de stadsoase van rust en verwondering
groeit en versterken we onze educatieve
en culturele programmering. Organisch als
de stadsnatuur zich ontwikkeld, werken wij
aan een nieuw circulair paviljoen waarmee
onze stadstuinen nog beter geschikt zijn
voor zakelijke bijeenkomsten en verwerking
van lokale oogst. Er komt een urban jungle,
een struweeltuin en een voedselbostuin met
buitentheater voor meer groenbeleving.
Verrijk ook jouw leven met meer groen.
Samen maken we Groen voor de stad!
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Stadstuinen van
Rotterdamse Munt
Rosestraat 200
3071AH Rotterdam
t. 06 214 35 213
e. contact@rotterdamsemunt.nl
Voor (zakelijke) reserveringen:
muntterras@rotterdamsemunt.nl
Vind ons op Instagram en Facebook.

Beleef onze eetbare stadsoase op jouw manier
Stadsnatuur brengt rust en focus.
In onze stadstuinen vindt je de
ingrediënten om met je team tot
nieuwe inzichten te komen.
Bij Rotterdamse Munt werken we
met kruiden en eetbare bloemen uit
onze stadstuinen. Daarbij maken
we gebruik van verse, biologische
ingrediënten van ‘t seizoen. De
lekkerste producten halen we bij
lokale tuinders, telers en makers,
gewoon omdat producten van
dichtbij verser zijn en dus smaakvoller
en gezonder voor iedereen.
Geheel vegan en/of glutenvrije opties
zijn mogelijk, geef je wensen door.
Onze bezoekers zijn net zo divers als
de stadsnatuur zelf. We kunnen alle
arrangementen in een eenvoudigere
of juist uitgebreidere versie bieden.
Bespreek de mogelijkheden met ons.
We maken het graag op maat.

Vergaderen en netwerken
In onze glazen kas kunnen vergaderingen
plaatsvinden met een groepsgrootte van
maximaal 30 personen. In ons overdekte
buitenlokaal ontvang je teamleden of
partners in een informele setting tot 80
personen.
De ruimtes zijn te reserveren per twee uur, per
dagdeel of voor een hele dag. Het gebruik
van een beeldscherm met HDMI aansluiting
en een flip-over is bij de prijs inbegrepen.
Goed om te weten; gebruik van het
buitenlokaal is onderhevig aan de
weersomstandigheden.

Lunch
Ons lunchbuffet bestaat uit vier delen. Eerst
serveren we verse soep van het seizoen,
brood met beleg en een groene salade.
Afsluitend serveren we iets lekkers bij de thee
(of koffie). Er staat onbeperkt zomerwater,
kruidenthee en een glaasje fruitsap klaar. .
Als je het vooraf met ons overlegd zijn vegan
en/of glutenarme opties mogelijk.
Minimaal 8 personen. € 25,00 p.p.
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Recepties & borrels
We richten een plek in onze tuinen in voor
ontvangst. Er is een gastvrouw of gastheer.
Je ontvangt je gasten in een informele
setting.

Receptie arrangement
Er staat een buffet klaar met verse
kruidenthee, filterkoffie, zomerwater,
seizoenslimonade en proeverij met twee
soorten taart. Minimaal 8 personen € 12,50
p.p.

Borrelarrangement
Een borrelarrangement bestaat uit
kaasblokjes van Booij, vers hapje, zoutjes en
snackgroenten. De drankjes: limonade van
de tuin, zomerwater, lokale speciaal biertjes,
cidier en biologische wijnen van Neleman,
€ 21,50 voor 1,5 uur borrelen incl. drankjes

Borrelarrangement van de tuin
Het is mogelijk het borrelarrangement uit te
breiden met drie vers gemaakte hapjes van
‘t seizoen.
€ 29,50 voor 2 uur borrelen incl. drankjes

Verrassingsdiner van ‘t
seizoen
In onze kas kun je met maximaal 26 personen
dineren aan een lange tafel. Het menu is
een verrassing. Het zijn driegangen met een
amuse. Bijpassend kun je kiezen voor het
wijnarrangement.

Aanvullend programma
Tuintours, speurtochten &
inspiratiesessie

Een tuingids neemt jullie mee door de tuinen.
Je ziet hoe wij samenwerken met natuur en
je beleeft de oogst van het seizoen in geur,
kleur en smaak. Jullie kunnen ook zelf op
ontdekking met een van onze speurtochten.

Creatieve workshop
In samenwerking met creatieve professionals
en kunstenaars bieden wij de optie om
een workshop toe te voegen aan jullie
programma. Met een fotograaf leer je
bijvoorbeeld prachtige foto’s te maken met
je eigen telefoon

Zelf oogsten
Ga op verkenning in de tuinen en oogst je
eigen bos kruiden of veldbloemen.
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Prijslijst
Vergaderen per dagdeel

€ 270,00

Vergaderen per dag

€ 513,00

Vergaderarrangement, per persoon

vanaf € 8,50

Lunch, per persoon

vanaf € 16,50

Receptie met lekkers, per persoon

vanaf € 12,50

Borrelarrangement, per persoon

vanaf € 8,50

Verrassingsdiner drie gangen met amuse, per persoon

€ 35,00
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De prijzen zijn exclusief BTW.
Heb je andere wensen? Bespreek de
mogelijkheden met ons.
Wil je buiten onze reguliere openingstijden
je gasten ontvangen? Dan kan tot 23:00 uur.
Na bevestiging van de offerte gelden er
annuleringsvoorwaarden.

Kom naar ons toe
» Treinstation Rotterdam Zuid ligt op 8 min
lopen van onze tuinen. Neem uitgang
Rosestraat.
» Vanaf tramhalte Vuurplaat loop je in 7
min. naar Rotterdamse Munt. Neem lijn 20,
23 of 25.
» De bus stopt bijna voor onze poort, bij
bushalte Burgdorfferstraat. Neem bus 66
richting Feyenoord.
» Vanaf metrohalte Wilhelminaplein is het 15
minuten lopen langs rivier de Maas en de
Stieltjesstraat.
» Met de fiets is Rotterdamse Munt goed
bereikbaar. Vanuit Rotterdam CS is
het ongeveer 20 min. fietsen. Neem de
leukste route via de Willemsbrug en het
Noordereiland.
» Kies aankomststeiger 24 aan de Piekstraat
als je met de watertaxi komt.
» Met de auto zijn wij goed bereikbaar.
Zorg dat je een parkeer-app op je
telefoon hebt geïnstalleerd. Er is geen
parkeermeter in de buurt. Informatie vind
je op rotterdam.nl/06parkeren
» Rosestraat 200, 3071 AH Rotterdam.
muntterras@rotterdamsemunt.nl
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