
Meetings & Events



ALLEDAAGSE DINGEN BIJZONDER 
MAKEN
In de huiskamer van Townhouse 
Designhotel Maastricht zorgt de 
informele omgeving voor een 
ontspannen zakelijke bespreking of 
gezellige borrel. We zorgen er graag 
voor dat je je thuis voelt! De 
huiskamer is de centrale plek van het 
hotel waar het heerlijk toeven is voor 
zowel de logees als zakelijke 
bezoekers. Een omgeving waar 
authentieke gastvrijheid, design en 
Maastrichtse items samenkomen. 
Typerend is dat je zelf alles mag 
pakken, of we helpen je en serveren 
het eten en drinken wanneer je wilt.

HUISKAMER TOWNHOUSE
Geschikt voor:
• Ontbijtmeetings
• Lunches
• Vergaderingen
• Presentaties
• (Feestelijke) borrels
• Brainstormsessies
• Workshops
• Pizza avond

PER DAGDEEL
De sfeervolle huiskamer van 
Townhouse Designhotel Maastricht is 
beschikbaar per dagdeel. Afwijkende 
uren in overleg. Inclusief koffie, thee 
en tafelwater.

LUNCH
Basic lunch    € 10,95 p.p.
Kleine rustieke broodjes met gevarieerd 
beleg zoals parmaham, gerookte zalm, 
tonijnsalade, Limburgs gehakt en 
vegetarische opties zoals 
mozzarella-basilicum.

Standard lunch   € 14,95 p.p.
Basic lunch assortiment inclusief
een kop dagverse soep

VLAAI
Limburgse vlaai   € 2,50 p.p.
Luxe vlaai    € 3,50 p.p.

BORREL
Zoutjes en/of hapjes   vanaf € 2,00 p.p.

BEREIKBAARHEID
Vanaf het Centraal Station van 
Maastricht ligt de Townhouse 
Huiskamer op slechts 3 minuten 
loopafstand in hartje Wyck.

ETEN
Het bovenstaand overzicht is een 
eerste voorzet. Alles is mogelijk vanaf 
€2,50 per persoon.

CONTACT & LOCATIE
Indien u vragen heeft over de 
beschikbaarheid, een offerte op maat, een 
rondleiding of op zoek bent naar meer 
informatie, neem dan contact op met 
Denise Gehlen:

d.gehlen@lbghotels.com
of bel 043 321 11 11

Via dit telefoonnummer kunt u tevens 
direct een reservering plaatsen. Wij kijken 
er naar uit om met u samen te werken!

BREAKS
Healthy, zoete en/of 
hartige breaks    vanaf € 3,50 p.p.

FACILITEITEN
• Presentatiescherm

• Gratis wifi

• Blocnote en pen

• Parkeren op loopafstand

Wij begrijpen dat de beste 

vergadering meer nodig 

heeft dan alleen maar 

faciliteiten. Naast de 

techniek zorgen wiji voor de 

nodige energie en 

verfrissing met koffie, thee, 

water en vers fruit 

inbegreping in uw 

reservering. Indien gewenst 

aangevuld met drinks en 

bites uit eigen keuken.
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