
VoorInvouw Achter

HET IDEALE 
VERLENGSTUK 
VAN UW BEDRIJF

Dimples is een ‘triple A’ locatie 
in het groene domein  

van Best Golf. Pal ten noorden 
van Eindhoven, nabij Knooppunt 

Batadorp met aansluitingen  
op de autosnelwegen  

A2, A50 en A58. 

Dimples wordt door onze buitenlandse relaties op prijs 
gesteld vanwege de prettige, gastvriendelijke ambiance.  

Met Duitse gasten lunch ik in het restaurant. Amerikanen 
en Britten geven de voorkeur aan de informele sfeer van de 
brasserie en het terras. Een pluspunt is de prachtige ligging 

op het golfdomein op 5 minuten rijden van ons bedrijf. 

YVAR MONASCH, DIRECTEUR/EIGENAAR BEST WOOL CARPETS 

Internationale trendsetter en producent van kwalitatief  

hoogstaande wollen tapijten en karpetten.

OP ELK TIJDSTIP, VOOR ELKE GELEGENHEID
• Een afspraak in een omgeving zonder stoorzenders.

• Heerlijke Illy koffie, espresso, cappuccino en latte macchiato.

• Alle ruimte voor flexwerkplekken met gratis WiFi.

• Een ongedwongen lunch in de sfeervolle brasserie.

• Een vergadering in een meeting room.

• Een gesprek bij de openhaard in de lounge of de living.

•  Een culinaire businesslunch in het restaurant. Nét iets formeler als de

gelegenheid daarom vraagt.

• Lekker buiten eten met uitzicht op de golfbaan.

• Een cursus of vergadering in de Plataan, een conferentiezaal met bar en terras

op de begane grond.

• Vrijdagmiddagborrel met collega’s op het panoramaterras.

Elke dag open vanaf 9 uur. 

In de zomer vanaf 8 uur. 

Keuken is geopend vanaf 11 uur. 

Info@bestgolf.nl

Golflaan 1, 5683 RZ Best 

T +31(0)499 391 443
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RechtsbinnenLinks binnen midden binnen

Een drukke ochtend op kantoor. Om 12 uur staat ook nog een afspraak 

ingepland met een belangrijke relatie… Is de spreekkamer gereserveerd  

en op orde? Wie zorgt er voor koffie?   

RELAX!
Ontvang uw gasten out of office. Dimples is het ideale verlengstuk van uw 

bedrijf. Onze gastvrijheid en de groene omgeving van Best Golf voegen daar 

veel voordelen aan toe. 

De poort van Best Golf geeft toegang tot rust, ontspanning en privacy in een 

prettige, amicale sfeer. Op de eerste etage van het riante pand in landhuisstijl 

vindt u Dimples. Onze horecagelegenheid beschikt over een eigentijdse en 

sfeervolle brasserie, een elegant à la carte restaurant, een lounge, een living 

en een vergaderruimte. Aansluitend drie prachtige panoramaterrassen op het 

zonnige zuiden met uitzicht op het parklandschap.  

Een geslaagde zakenlunch is er 
één waar u zich gast én gastheer 

voelt. Daar zorgen wij voor…

DIMPLES IN A NUTSHELL
• Ideale ligging, snel bereikbaar.

• Parkeren voor de deur.

• Uitstekende keuken.

• Van kleine lunchgerechten tot uitgebreid diner.

• Flexibele werkplekken met gratis WiFi.

• Panoramaterrassen en veranda’s met fantastisch uitzicht.

• Multifunctionele meeting rooms (8 tot 180 personen)

• High-end audiovisuele apparatuur.

• Prima prijs-kwaliteitverhouding.

In de directe omgeving van de 
bedrijventerreinen Breeven,  

De Maas, Het Zand, Heide in 
Best. Kapelbeemd in Eindhoven-

Noord en Ekkersrijt in Son en 
Breugel. 

MIX & MATCH
Kleine of grote trek? Combineer hoofdgerechten als zeetong, 
ossenhaas, zalmfilet, surf ’n turf met één of meer bijgerechten: 
gegrilde Provençaalse groenten, salade, frites, basmati rijst, potato 
wedges en paddenstoelen.  

De menukaart van Dimples voorziet ook in uitsmijters, royaal 
belegde broodjes, diverse maaltijdsalades, heerlijke tussendoortjes 
en/of borrelgerechten zoals flammkuchen, wraps en charcuterie 
assorti. Onze ambitieuze chef-kok biedt daarnaast de keuze uit een 
wisselend weekmenu, een twee- of driegangen lunchmenu en een 
drie- of viergangen diner.  

VERGADERING OF RECEPTIE
Met vijf stijlvolle meeting rooms (8 tot 180 personen) en uitgebreide 

horecavoorzieningen is Dimples een multifunctionele locatie. Ideaal voor 

een seminar, receptie of personeelsfeest, maar ook voor een bijeenkomst 

voor kleine gezelschappen. Alle meeting rooms zijn voorzien van gratis 

WiFi, high-end audiovisuele faciliteiten, professionele Illy koffiemachines 

en een koelkast met (fris)drankjes. 

Ons panoramaterras met  
vrij uitzicht op de golfbaan is 
zeker vijf maanden per jaar  
een favoriete ‘hangout’  
voor onze gasten.  

Ons bedrijf is gevestigd in Amsterdam. Met het oog op 
tijdwinst en comfort maak ik afspraken met relaties in Zuid-
Nederland graag bij Dimples vanwege de mooie omgeving, 

het uitnodigende terras, het vriendelijke personeel en de 
goede keuken. Tussen de afspraken door kan ik met gebruik 
van WiFi een uurtje doorwerken.  Dimples bespaart mij op 

jaarbasis veel reistijd en fileleed.

OSCAR VAN DER LINDEN, COUNTRY MANAGER EPSON   
De multinational Seiko Epson Group is producent van onder meer printers, 

scanners, projectors en computers.
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