AN INSPIRING
LOCATION FOR
EVERY EVENT
GASTRONOMY - MEETING & EVENTS - GOLF
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Organisch gevormd en één met zijn omgeving, een overweldigende
atmosfeer maar met een huiselijk gevoel. Het onderkomen van
Noble Kitchen is ingetogen indrukwekkend en dat maakt het zo uniek.

2

3

INHOUD
NOBLE KITCHEN MEETING & EVENTS

4

6

Meeting rooms

10

Meeting room nº/1

13

Meeting room nº/2 en meeting room nº/3

17

Meeting room nº/4

21

Loggia

25

ACTIVITEITEN

26

Bernardus

26

’s-Hertogenbosch

26

Restaurant Noble

30

CONTACT

32

5

WELKOM BIJ
NOBLE KITCHEN
OF HET NU GAAT OM EEN ZAKELIJKE MEETING,
RECEPTIE, FEEST OF DINER: PROEVEN, ERVAREN
EN GENIETEN STAAN CENTRAAL BIJ NOBLE
KITCHEN. DE KEUKEN, ONDER DE LEIDING VAN
PATRON- CUISINIER EDWIN KATS, IS HET HART
WAAR SMAAK- EN SFEERBELEVING ONTSTAAN.
BIJ NOBLE KITCHEN ONTDEKT U PURE SMAKEN
VAN OVER DE HELE WERELD IN GERECHTEN DIE
HERKENBAAR, MAAR IN HUN BEREIDING ALTIJD
VERRASSEND EN ONDERSCHEIDEND ZIJN.
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"Bij Noble Kitchen
ontdekt u pure smaken
met Aziatische invloeden"

Onze vier multifunctionele meeting rooms, met vrij zicht op de schitterende
omgeving, zijn inspirerende locaties voor zowel zakelijke als feestelijke
bijeenkomsten. Het is mogelijk om verschillende meeting rooms met elkaar
te verbinden. Voor welke meeting room(s) u ook kiest, ons team denkt graag
met u mee om uw bijeenkomst tot een succes te maken.
Omdat het zo prachtig is omgeven door de natuur en omdat u ervan
verzekerd kunt zijn dat het culinaire gedeelte tot in de puntjes is verzorgd, is
Noble Kitchen ook een ideale trouwlocatie: voor de receptie, het diner en/of
het trouwfeest, en zelfs voor de officiële huwelijksvoltrekking.
Noble Kitchen bevindt zich in een gloednieuw, iconisch pand op het terrein
van Bernardus in Cromvoirt. Het exterieur en interieur zijn ontworpen door
Pieter Laureys, een gerenommeerde ontwerper. Hij heeft een uniek gebouw
gecreëerd, dat op zich al een bezoek waard is.
Bernardus beschikt over een 18-holes-golfbaan, ontworpen door de bekende
golfbaanarchitect Kyle Phillips, met een uitgebreide staat van dienst.
Het dorp Cromvoirt bevindt zich op een steenworp afstand van het centrum
van ’s-Hertogenbosch, maar ligt toch midden in de natuur. Dat maakt Noble
Kitchen tot een inspirerende locatie voor iedere bijeenkomst.
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MEETING
ROOMS
NOBLE KITCHEN BESCHIKT OVER VIER
SMAAKVOL INGERICHTE, COMFORTABELE
MEETING ROOMS: EEN GROTE MEETING
ROOM MET PANORAMISCH UITZICHT, TWEE
BOARDROOMS EN EEN INTIEMERE MEETING
ROOM MET PRIVÉBAR. DOOR DE GROTE RAMEN
HEEFT ELKE RUIMTE DAGLICHT EN UITZICHT
OVER DE GROENE OMGEVING VAN BERNARDUS.
DE MEETING ROOMS BEVINDEN ZICH OP DE
EERSTE VERDIEPING EN ZIJN ZOWEL MET DE
TRAP ALS MET DE LIFT TE BEREIKEN. BOVENDIEN
ZIJN ALLE MEETING ROOMS GELIJKVLOERS EN
DUS VOOR IEDEREEN BEGAANBAAR.
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MEETING
ROOM

Meeting room nº/1 is bij uitstek geschikt voor grotere gezelschappen, tot
120 personen. Of het nu gaat om een presentatie, een vergadering, een
diner, een receptie of een feest, deze meeting room kent eindeloos veel
mogelijkheden.
Faciliteiten:
• Twee flatscreens van 85 inch met soundbar
• Minibar met diverse frisdranken*
• Professionele koffiemachine (type WMF1500S)
*Op basis van nacalculatie
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"Door de grote ramen heeft elke ruimte
veel daglicht en uitzicht over de groene
omgeving van Bernardus..."
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MEETING
ROOM
&
Meeting room nº/2 en nº/3 lenen zich uitstekend voor een intiem diner,
lunch of vergadering voor gezelschappen tot 30 personen. De boardrooms
zijn standaard gecombineerd en voorzien van een grote ronde tafel en een
lounge zitje. Uiteraard zijn er ook andere mogelijkheden qua opstelling. De
boardrooms hebben toegang tot het ruime balkon, waar u en uw gasten
kunnen genieten van het weidse uitzicht over de golfbaan.
Faciliteiten:
• Een flatscreen van 65 inch met soundbar
• Toegang tot balkon met uitzicht op de golfbaan
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MEETING
ROOM

Deze meeting room met privébar is de ideale ruimte voor een receptie,
vergadering of andere gelegenheid met ongeveer 30 gasten.
Het is mogelijk om deze meeting room te verbinden met meeting room
nº/2 en meeting room nº/3. Zo ontstaat er één grote ruimte die voor talloze
doeleinden gebruikt kan worden.
Faciliteiten:
• Toegang tot balkon met uitzicht op de golfbaan
• Privébar
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"E en meeting room met privébar
is de ideale ruimte voor een
exclusieve gelegenheid..."
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ACTIVITEITEN
Bernardus
Noble Kitchen bevindt zich op de golfbaan Bernardus, een
schitterende 18-holes-golfbaan, ontworpen door de bekende
golfbaanarchitect Kyle Phillips, met een uitgebreide staat van

"Cooking is like golf.
You just slice it,
chip it and put it
on some greens"

dienst en menig befaamde baan op zijn naam.
Maak uw zakelijk event compleet met de mogelijkheden die
Bernardus u kan bieden. Van een heus golftoernooi op de
prachtige baan tot uitdagende clinics op een van de meest
exclusieve en sfeervolle drivingranges die ons land rijk is.
Bernardus staat niet alleen voor golf, maar ook voor het
creëren van onvergetelijke momenten. Daarom kunt u ook
gebruikmaken van alle andere faciliteiten die Bernardus te
bieden heeft. Hierbij kunt u denken aan het hotel, de sauna,
de fitness, de tennisbaan en het zwembad. Wij denken graag
met u mee over de invulling van uw bijeenkomst, om er
samen voor te zorgen dat het een groot succes wordt.
’s-Hertogenbosch
De Noord-Brabantse hoofdstad ’s-Hertogenbosch heeft veel
te bieden: van de schitterende historische elementen tot
eigentijdse architectuur en prachtige natuur. Er zijn meerdere
mogelijkheden om de stad te ontdekken, alle goed te
combineren met uw bezoek aan Noble Kitchen. We raden er
drie aan. >>
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Spoorzone-wandeling
De spoorzone-wandeling doet alle hoogtepunten van ’s-Hertogenbosch aan,
eenvoudig te volgen met uw smartphone. Zo ontdekt u onderstaande parels van
de stad op uw eigen gelegenheid. Voor meer informatie over kunt u terecht op:
www.bezoekdenbosch.nl
Rondvaart op de Binnendieze
Door de stad ’s-Hertogenbosch loopt een netwerk van kleine rivieren, genaamd
de Binnendieze. Een rondvaart over de Binnendieze laat u de stad op een
heel andere manier ontdekken. Zo vaart u afwisselend in de openlucht en
onder de bebouwing door. U kunt kiezen uit verschillende vaarroutes, zoals
de Vestingroute, Historische route, de Jeroen Boschroute en de Hemel-enHellevaart-route. Voor meer informatie over deze routes kunt u terecht op:
www.dagjedenbosch.com. Hier kunt u reserveren voor een van de deze routes.
Rondleidingen

Van de schitterende
historische elementen tot
eigentijdse architectuur
en prachtige natuur.
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Als u geïnteresseerd bent in de historische en culturele panden in de stad, kunt
u gebruikmaken van verschillende rondleidingen. Zo kunt u de Sint-Janstoren
beklimmen, het Sint-Jansmuseum of de Sint-Janskathedraal bezoeken, het
Archeocrypte Bolwerk Sint-Jan ontdekken en de historie van de Gruyterfabriek
en het Groot Tuighuis beleven. Via: www.dagjedenbosch.com, kunt u meer
informatie vinden over de rondleidingen en kunt u deze gelijk reserveren.
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Restaurant Noble*
Patron-cuisinier Edwin Kats heeft niet alleen de leiding over Noble Kitchen, maar
ook over Restaurant Noble in ’s-Hertogenbosch. Bij Restaurant Noble wordt
gebruik gemaakt van kleinere gerechten met wereldse invloeden en subtiele
smaakcombinaties. Met pure ingrediënten, authentieke bereidingswijzen en
begeleid door prachtige wijnen. En dat alles in een ongedwongen ambiance, in
een stijlvol pand met een rijk culinair verleden.
Op de grens van stad en natuur staat een team van gepassioneerde
professionals voor u klaar om u een fantastische culinaire beleving te
bezorgen. Verwacht geen traditionele ‘losse’ gerechten, maar een eigentijdse
ontdekkingstocht langs het beste wat de internationale keuken te bieden heeft.
U kiest de volgorde, u bepaalt het tempo, het is uw avond.
Bij restaurant Noble staat één ding centraal: de smaak van genieten. En dat is
niet onopgemerkt gebleven: Noble is op 12 december 2016 bekroond met een
Michelinster!
Bij interesse in Restaurant Noble, kunt u reserveren via www.restaurantnoble.nl of
contact op te nemen met het restaurant op 073-6132331 of een email te sturen
naar info@restaurantnoble.nl.
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CONTACT
Wij van team Noble Kitchen hopen u met behulp van
deze brochure een duidelijk beeld over de verschillende
mogelijkheden te geven. Graag bespreken wij met u al
uw wensen in een persoonlijk gesprek, en geven wij u een
rondleiding op onze locatie. Natuurlijk is het ook mogelijk om
uw wensen telefonisch of per mail kenbaar te maken.

info@noblekitchen.nl
+31 (0) 73 203 48 88

noblekitchencromvoirt
www.noblekitchen.nl
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www.noblekitchen.nl

