
C u l i n a i r e  G a l e r i e | A t e l i e r 



De culinaire galerie in hartje Velp is de 
atelier locatie van Meesterkok Angélique 
Schmeinck. Gevestigd in een voormalige 
bakkerĳ en ingericht als een verrassend 
loft met een modern industriële 
uitstraling.  

De galerie met aangrenzende ruimten 
kan exclusief gereserveerd worden door 
bedrĳven en gezelschappen. En biedt 
-verdeeld over de verschillende ruimten - 
plaats aan zowel kleine als grote 
gezelschappen van 10 tot 60 personen.  
De mogelĳkheden zĳn grenzeloos.••• 



vergadering     
productpresentatie     
netwerkbijeenkomst    
brainstormsessie 
art & eat tasting  
receptie  
cocktailparty     
culinaire zakenlunch    
walking dinner  
informele bespreking  
teambuildingsessie •••



De ruime galerie met fijn 
daglicht is in combinatie met 
de aangrenzende lounge en 
de open keuken met bar, 
multi-functioneel inzetbaar. 
Een vergadering, 
productpresentatie, 
netwerkbĳeenkomst, 
brainstormsessie, receptie, 
culinaire zakenlunch, walking 
dinner, informele 
bespreking, of een 
teambuildingsessies 
behoren allemaal tot de 
mogelĳkheden.•••

Culinaire galerie en buitenterras  
Capaciteit; 32 personen zittend | 40-45 staanplaatsen  
Oppervlakte; 80 m2 

galerie



open keuken  
kunst en 
ambacht 
staan altijd 
samen op 
het vuur•••

Open keuken met zithoek, sfeervolle bar en houtkachel  
Capaciteit; 18 personen zittend | 30-35 staanplaatsen  
Oppervlakte; 100 m2 



lounge
Lounge met zithoek, gashaard en 
vergadertafel voor 10 personen  

Capaciteit; 10 personen zittend | 
20-25 staanplaatsen  

Oppervlakte; 80 m2 



music | drinks | inspiration

art



patio

terras••• 



Cocktailparty
Een sprankelende privé party in de informele sfeer van de culinaire galerie met de 
heerlijkste cocktails, mocktails en wijnen en een scala aan feestelijke appetizers live 
bereid in de open keuken.  

Perfect voor het vieren van zowel zakelijke als privé festiviteiten, een verjaardag, 
jubileum, netwerkborrel of bijeenkomst met vrienden, familie, collega’s, zakenrelaties… 

Arrangement & tarief 
• Vanaf 2 of meer uren in de middag of avond  
• Feestelijke cocktails, mocktails, wijnen… 
• Een avontuurlijke ‘smaakreis’ met royale culinaire appetizers 
• Minimaal aantal personen 25 
• Vanaf € 65,00 p.p. (Incl. btw)

Met plezier denken wij met u mee over de ideale invulling van uw meeting of festiviteit  
en doen graag een voorstel op maat.

*Alle tarieven zijn inclusief BTW 



Dinner Party
Proeven en genieten van feestelijke gerechten. Naar keuze als ‘zittend diner’ aan 
een feestelijk gedekte lange tafel of als informeel walking dinner. Een combinatie 
van beide is ook mogelijk. 

Bij een walking dinner proeven de gasten van verschillende kleine koude en warme 
gerechten die samen het diner vormen. Live bereid in de open keuken.  

De gasten bewegen in een informele sfeer door de galerie, lounge of open keuken, 
of zitten bij de openhaard of aan de bar en genieten van de activiteit en het sociale 
aspect. 

Culinaire arrangementen 
• De ‘Smaak van de Zee’ met bereidingen van vis, schaal & schelpdieren. 
• Bij ‘De Smaak van Puur’, wacht er een wereld aan zinderende groenteavonturen. 
• Het Carte Blanche menu is een compositie van culinaire favorieten en nieuwe  
   smaaksensaties met zowel groenten, vis als vlees.  

Arrangement & tarief 
• Tijdsduur 3-4 uur  
• Minimaal aantal personen 20  
• Vanaf € 85,00 p.p. 
• Drank arrangement in verschillende prijsklassen  

Wij inspireren u graag over de ideale invulling en de uitgebreide mogelijkheden van 
uw party…

*Alle tarieven zijn inclusief BTW 



Vergaderarrangement
De culinaire galerie is per dagdeel van 4 uur te reserveren in de ochtend, middag 
en / of avond. Vanaf 8 tot 60 personen.  
Voor verschillende activiteiten en arrangementen gelden uiteenlopende tarieven.  

Met plezier denken wij met u mee over de ideale invulling van uw meeting  
en doen graag een voorstel op maat.  

Tarief huur Culinaire Galerie  
Per dagdeel € 550,00 | twee dagdelen € 875,00 

Tarief vergaderarrangement  
• Vanaf € 22,50 p.p. (+ tarief per dagdeel) 
• Vanaf 8 personen 

Onbeperkt selfservice koffie, thee, verse (biologische) fruit en -groentesappen, 
gekoeld water, verse luxe fruitsoorten, zoete en hartige huisbereide versnapering.    

Services inbegrepen 
• AV-apparatuur (geluidsbox, TV scherm - 49 inch) 
• Werkplekken aanwezig voor early birds 
• Blocnotes, potloden  
• Wifi  

*Alle tarieven zijn inclusief BTW 



Gastronomisch 3 gangen lunchmenu met de mooiste ingrediënten en smaken van het seizoen. 
• Vanaf 8 personen 
• Vanaf € 55,00 p.p. (+tarief per dagdeel) | Incl. twee alcoholische of non-alcoholische dranken

*Bovenstaande opties gelden voor een combinatie met een vergaderarrangement of tarief per dagdeel

Culinaire business lunch 

Na de meeting proeven en genieten van drie royale, originele appetizers. Een goed glas wijn, een 
speciaal bier of avontuurlijke cocktail aan de bar maakt de bijeenkomst compleet en onvergetelijk. 
• Vanaf 8 personen 
• Vanaf € 42,50 p.p. (+tarief per dagdeel)

Freestyle borrel-arrangement

Een eetschilderij als inspirerend intermezzo tijdens de festiviteit òf als afsluiting van een 
meeting. Meesterkok Angélique Schmeinck bereidt live een schilderij van ingrediënten, 
waar de meest fantastische smaken, kleuren en structuren bij elkaar komen.  

• Minimaal 20 tot maximaal 32 personen 
• Vanaf € 50,00 p.p. (+tarief per dagdeel)

Eetbaar schilderĳ 

Vergaderlunch  
Lunchtafel met verschillende broodsoorten, charcuterie, salade, kazen, huisbereide soep.  
• Vanaf 8 personen 
• Vanaf € 32,50 p.p. (+tarief per dagdeel) | Incl. twee non-alcoholische dranken 

*Alle tarieven zijn inclusief BTW 



eetschilderij 

edible art 

Dit levert een onvergetelĳke voorstelling op, met 
een oog- en tongstrelend resultaat. Tĳdens het 
creëren van het eetschilderĳ neemt Angélique 
het publiek als een ware entertainer mee op 
smaakreis naar de allerlekkerste bestemmingen. 
Aan het eind van het verhaal is het schilderĳ 
klaar en kan iedereen proeven van de exquise 
smaken van het unieke smaakpalet.

Een eetschilderĳ als inspirerend intermezzo tĳdens de 
festiviteit òf als afsluiting van een meeting. Meesterkok 
Angélique Schmeinck bereidt live een schilderĳ van 
ingrediënten,  
waar de meest fantastische smaken, kleuren  
en structuren bĳ elkaar komen. Naar wens afgestemd 
op de smaken van uw bedrĳf, organisatie of thema. 



Informatie | Contact 

Culinaire Galerie  
Bosweg 4 
6881 KK Velp  

www.schmeinck.nl  
info@schmeinck.nl 

Bĳzonderheden  
• Persoonlijke service, creatieve culinaire invulling  
• De ruimtes zijn flexibel te gebruiken  
• Besloten rook terras aanwezig 
• Wij houden rekening met dieetwensen en allergieën  

Bereikbaarheid en parkeren 
• Uitstekende bereikbaarheid (auto / OV) 
• 5 minuten vanaf de snelweg A12 en 8 minuten vanaf de A50 
• 15 minuten reisafstand vanaf centrum Arnhem  
• 12 minuten loopafstand van Station Velp  
• Vrij parkeren in de wijk en omliggende straten  

Contact 
Stuur een email naar info@schmeinck.nl en wij nemen  
direct telefonisch contact met u op.  
Wij zijn telefonisch bereikbaar op  +31 (0)653723440. 

mailto:info@schmeinck.nl
mailto:info@schmeinck.nl


culinaire creativiteit 



A n g é l i q u e  S c h m e i n c k
Nederland heeft maar twee 
vrouwelĳke meesterkoks, één 
daarvan is Angélique 
Schmeinck. Haar culinaire leven 
gaat veel verder dan de keuken: 
ze schrĳft, presenteert, entertaint, 
experimenteert, adviseert, 
fotografeert en reist de wereld af 
om de grenzen van het culinaire te 
overstĳgen. Met haar boeken, 
eetschilderĳen,  
CuliAir Luchtballonrestaurant  en 
de smaakexposities in haar 
culinaire galerie verdiept en 
verspreidt ze haar culisofie: de 
wĳsheid van de keuken.

https://www.schmeinck.nl/kookboeken/


culinaire galerie 
impressie fotowerken 
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chmeinck seasoning the senses


