Galerie Unita is hèt adres voor het
beleven van een bijzondere en
exclusieve avond.
Ter ondersteuning van onze galerie
activiteiten geven wij gasten de kans
zich nog eens rustig, op een
ontspannen manier, onder te
dompelen in de wereld van de
kunsten. Hoe kan dit beter dan door
gezellig samenzijn, samen genieten
van een heerlijke maaltijd, op een
plek waar kunst centraal staat?

Verjaardag, lunch met vrienden,
vergadering of zomaar een etentje
met een leuke groep?
In galerie Unita kunt in een
bijzondere ambiance genieten van
een heerlijke maaltijd in een
kunstzinnige ambiance.

De prijs voor een lunch, alles inclusief,
bedraagt € 30 (minimaal 8 personen. )
De prijs voor een diner bedraagt € 50.
(minimaal 8 personen.)*
*Reservering is bindend, afmelden kan tot
een week van tevoren kosteloos, daarna
wordt 50% reserveringskosten
gerekend,maken we een nieuwe boeking. Bii
afmelding binnen 24 uur brengen wij 100% in
rekening.

Galerie Unita
Rijksstraatweg 109
Beek-Ubbergen.
www.galerie-unita.com
info@galerie-unita.com

Wanneer u op zoek bent naar een
exclusieve locatie om met vrienden
of collegae informeel bijeen te komen
bent u in Galerie Unita aan het
juiste adres.

Wij houden rekening met uw
dieetwensen.
Er wordt vnl. met biologische
groenten en scharrelvlees gekookt,
het brood is vers gebakken.

Dineren, lunchen en/of vergaderen
voor groepen vanaf 8 personen in
een kunstzinnige ambiance.
In galerie Unita zijn vier bijzondere
exposities per jaar.

Olijfolie en olijven komen uit onze
eigen olijfgaard in Griekenland. (zie
onze website)
Wat krijgt u?

Er kan op afspraak gedineerd
worden in de galerie.
Graag ontvangen wij u, en uw groep
in onze prachtige galerieruimte, in
Villa Unita, gelegen aan de
heuvelrand in Beek-Ubbergen (bij
Nijmegen).
Uw gastheer, beeldend kunstenaar
Bart Elfrink, zal graag het een en
ander over de te bezichtigen
kunstwerken vertellen.

Een kustdiner, een belevenis…

Ontvangst met een
feestelijke traktatie, daarbij
zelfgebakken brood en
diverse tapenades.
Een amuse, voorgerecht,
hoofdgerecht en dessert,
Fris drankje tijdens het
diner en uitgebreide koffie
of thee na.
Een stijlvolle ruimte voor
uzelf, en een boeiende
uitleg over de
tentoongestelde
kunstwerken.

Wij hopen van harte u binnenkort te
mogen verwelkomen.

