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Natural Kitchen



Gelegen aan de statige Middelburgse Binnengracht, met hotspots als de Markt, de Abdij en Lange Jan op
loopafstand, vindt u Cityhotel WOOD. Meer dan honderd jaar geleden huisde hier een bloeiend houtzagersbedrijf.

Wij doen de geschiedenis van deze plek graag eer aan. Al is onze specialiteit dan gastvrijheid in plaats van hout, ook
bij ons kunt u rekenen op de liefde, oog voor detail en zorg van hoteliers bij wie het ambacht na aan het hart ligt.

 
Bij ons bent u aan het juiste adres als u zoekt naar een toplocatie met eigentijdse hotelkamers plus een keuken om

de vingers bij af te likken. Een warm ontvangst, gastvrije service, een goede nachtrust en creatieve werkplekken. 
 

Duurzaamheid: Daar lopen we warm voor. Gelukkig is dat het soort warmte dat het broeikaseffect niet verergert.
Integendeel: op allerlei kleine, speelse manieren dragen we bij aan een gezonde aarde en leefomgeving voor ons

allemaal.  
 

Al onze 53 kamers en citylofts hebben een badkamer met regendouche, wastafel, föhn en luxe en duurzame
cosmeticaproducten van iLoveEcoEssentials. Ook vindt u er een kluis waar uw laptop in past, een koelkast,

waterglazen, climate control, WiFi en TV. 
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Concept van The Green Room
 

In Restaurant The Green is de hoofdrol voor de groenten, maar bij ieder groentegerecht heeft u de keuze
uit een vlees- of vissuggestie van de chef. 

 
De ingrediënten die de keuken binnenkomen staan dicht bij de natuur. Onbewerkte, zuivere producten met een

korte lijn naar de bron. Rauw en vers zijn het vertrekpunt van The Green Room en vormen de basis van
verrassende en smaakvolle gerechten. Focus op huisgemaakt en waar kan biologisch met zoveel mogelijk

gebruik van het hele product. Er wordt zoveel mogelijk met streekproducten gewerkt en de menukaart wisselt
om de 6-8 weken.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gastronomie neemt chef-kok Bennie met liefde voor zijn rekening. Aan tafel of aan de bar bij Citylounge &
Natural Kitchen The Green Room kunt u dankzij de open keuken de warmte van het fornuis bijna voelen! De

laatste restjes slaap worden er verdreven met een ontbijtje, een kop Koepoortkoffie of kruidenthee vers van de
theewand. Ook geniet u hier van huisgemaakte limonades, hippe cocktails, lekkere bites of à la carte lunchen en

dineren. Speels & huisgemaakt, gezond & eco-bewust van het smakelijkste soort.
 
 

Restaurant The Green Room biedt in totaal 65 zitplaatsen. 

Restaurant The Green Room
Feeding instead of filling  



Van meetings tot meerdaagse bijeenkomsten
Cityhotel Wood biedt u verschillende vergaderarrangementen en losse zaalhuur opties aan. Ideaal als u een halve
of hele dag nodig heeft om te vergaderen, een gesprek te voeren, samen te sparren of te brainstormen. Maar ook
wanneer u een meerdaagse bijeenkomst wil organiseren, denken wij graag met u mee en kan er een arrangement

op maat worden samengesteld.
 

Vergaderzaal De Houtzagerij
In de Houtzagerij (5m x 10m) heeft u alle vrijheid om zelf de ideale opstelling te bepalen. Een U-vorm of een carré-

opstelling? Of toch een theater- of schoolbankenopstelling? Wij zetten alles graag naar uw wensen klaar. Ook
handig: de stoelen zijn stapelbaar, dus mocht u er een paar extra nodig hebben, dan zijn ze altijd bij de hand.

 
De Houtzagerij is geschikt voor maximaal 30 personen in een blok/carré opstelling.

 
De Houtzagerij kan ook op aanvraag ook samen met de naastgelegen (en af te sluiten) bibliotheek gereserveerd

worden, ideaal wanneer u in subsessies wil werken.
 

Vergaderzaal De Leerlooierij
De Leerlooierij (4m x 10m) is iets kleiner dan De Houtzagerij. Ook iets knusser en luxer: ruime eikenhouten tafels,

heerlijk zachte en kleurige maar ergonomisch verantwoorde stoelen. 
Deze zaal biedt ruimte aan maximaal 20 personen.

 
Bibliotheek

Wilt u een kleinschalige meeting organiseren in de bibliotheek, met wat lekkers erbij? Vraag ons naar de
mogelijkheden en het uurtarief.

VergaderenWorkspaces



Lunch in Restaurant The Green Room
Voorafgaand, na afloop of tussen het vergaderen door serveren wij een healthy lunch in ons restaurant The Green
Room. U wordt ontvangen met een vers gemaakt soepje, gevolgd door een wisselend lunchgerecht. Tijdens de
lunch serveren wij u een glas melk, jus d’orange of verse groentensap uit de juicer. Koffie, thee en plat- en
bruiswater zijn inclusief.

's Avonds vergaderen of afsluiten met een diner of borrel?
Ook dat is mogelijk! Vraag ons gerust naar de mogelijkheden. 
De prijzen van een vergaderarrangement inclusief een 2- of 3-gangendiner hebben wij alvast op een rijtje gezet.
Natuurlijk is het ook mogelijk een arrangement op maat samen te stellen.

Vergaderarrangement inclusief diner:
4-uurs vergaderarrangement inclusief 2-gangendiner*: € 54,50 per persoon
8-uurs vergaderarrangement inclusief 2-gangendiner*: € 67,- per persoon
12-uurs vergaderarrangement inclusief lunch en 2-gangendiner*: € 94,50 per persoon
* Toeslag voor een 3-gangendiner is € 8,- per persoon.
* Drankjes en eventuele supplementen of side dishes bij het diner worden verrekend op basis van nacalculatie.

Apparatuur
Whiteboard € 22,50

 TV scherm 70inch* € 50,-
*Met HDMI aansluiting (er kan gestreamd worden 

vanaf de laptop) 

Losse zaalhuur
Indien u geen gebruik wil maken van een vergaderarrangement, bieden

wij ook de mogelijkheid voor losse zaalhuur in combinatie met
onbeperkt koffie/thee/tafelwater. Overige versnaperingen worden dan

verrekend op basis van nacalculatie.
 

1 dagdeel (max. 4 uur) € 150,-
08.00 - 12.00 ~ 13.00 - 17.00 ~ 18.00 - 22.00 uur

Onbeperkt koffie/thee/tafelwater voor 1 dagdeel: € 9,50 p.p.
 

2 dagdelen (max. 8 uur) € 225,-
08.00 - 16.00 ~ 13.00 - 21.00 uur

Onbeperkt koffie/thee/tafelwater voor 2 dagdelen: € 14,50 p.p.
 

3 dagdelen (max. 12 uur) € 300,-
08.00 - 20.00 uur of 09.00 - 21.00 uur

Onbeperkt koffie/thee/tafelwater voor 3 dagdelen: € 18,50 p.p.

Vergaderarrangementen 

Tarieven (geldig vanaf 4 personen per zaal):
 

Exclusief lunch:
4-uurs vergaderarrangement: € 25,- per persoon

 
Inclusief lunch:

4-uurs vergaderarrangement: € 42,50 per persoon
8-uurs vergaderarrangement: € 54,50 per persoon

Onbeperkt koffie en thee die u kunt pakken in de
naastgelegen bibliotheek
Diverse soorten water (plat, bruis en vitaminewater) op
de tafels
Huisgemaakte limonade
Vers gemaakt groentensapje uit de juicer
Huisgemaakte powerbreak (2 x bij een 12-uurs
arrangement)
Refreshments en handfruit
Papier- en schrijfwaar
Gratis WiFi
Zaalhuur

Het vergaderarrangement is inclusief:

Tarieven zijn geldig tot en met 31 december 2021

Tarieven


