Zaalverhuur
Grote zaal op de eerste verdieping

Kleine zaal op de eerste verdieping

U-vorm:
22 pers.
Carré:
34 pers.
School:
32 pers.
Cabaret:
60 pers.
Theater:
80 pers.
Lunch/Diner: 80 pers. *
Borrel:
100 pers. *

Ovaal: 14 pers.

Per uur: € 30,00
* Zaalhuur in overleg

Per uur: € 17,50

Heineken Bar op de eerste verdieping
Borrel:
40 pers.
Vereiste omzet:
Eerste twee uren
Elk daarop volgend uur

€ 100,00 per uur
€ 75,00 per uur

Eerste en/of Tweede Bar en/of Restaurant op de begane grond
Borrel:
300 pers.
Lunch/Diner: 200 pers.
Geen zaalhuur, niet afgesloten van andere gasten, wel consumpties verplicht

Audiovisuele middelen
Flip-over
Beamer
Scherm
Whipe-board
Microfoon

€
€
€
€
€

12,50
20,00
7,50
10,00
20,00

Vergaderarrangementen
Kannen koffie, thee en ijswater onbeperkt, per dagdeel
Kan koffie of thee per stuk (inhoud 10 kopjes)

€ 5,00 p.p.
€ 14,00

Uitbreidingen
Cake
Groninger koek
Fles 0,75L bronwater Sourcy Pure (op nacalculatie)
Frisdrank, vanaf (op nacalculatie)

€
€
€
€

0,70
0,90
4,00
2,60

Broodmaaltijd (evt. in de zaal geserveerd)
• Twee belegde broodjes p.p.
• Melk en jus d’orange
Uitbreiding broodmaaltijd
• Kop soep van de dag
• Warme snack

€ 9,50

€ 3,50
€ 2,00

Koffietafel (in buffetvorm)
• Soep van de dag
• Diverse soorten brood
• Hartig en zoet beleg
• Vers fruit
• Melk en jus d’orange
Uitbreiding koffietafel
• Warme snack
• Chocolade brownie

€ 13,50

Klein lunchmenu (vanaf 8 pers.)
• Soep van de dag
• Diverse kleine sandwiches met luxe beleg
(rosbief, zalm, mozzarella, kipfilet)
• Chocolade brownie

€ 15,00

High tea
• Glas bubbels of verse jus d’orange
• Onbeperkt theewater met diverse soorten thee
• Diverse hartige sandwiches en rolletjes tunnbröd
• Scones met jam en crème
• Mini-muffins, bonbons, petit fours
• Kleine puntjes taart

€ 18,50

€ 2,00
€ 2,00

High wine
€ 22,50
• Drie glazen wijn naar keuze waarbij het volgende in etappes wordt geserveerd:
• Broodplankje met smeersels en olijven
• Mini caprese, wraprolletjes met gerookte zalm, droge ham en meloen, toastje met
carpaccio
• Gemengde warme kaashapjes
High beer
€ 22,50
• Drie speciaalbieren van de tap, waarbij het volgende in etappes wordt geserveerd:
• Broodplankje met smeersels en olijven
• Droge ham, droge worst, jonge en oude kaas
• Gemengd warm bittergarnituur

Voorwaarden
•
•
•
•
•
•
•

U kunt tot 48 uur van te voren de zaal kostenloos annuleren.
Daarna berekenen we 50% van de zaalhuur.
Het aantal personen kunt u tot 24 uur van te voren wijzigen.
Daarna berekenen we het definitief gereserveerde aantal personen door.
Het is niet toegestaan eigen meegebrachte drink- of etenswaren te nuttigen.
Het is niet toegestaan om binnen te roken.
Gelieve met pin of cash te betalen.
Graag vernemen we vooraf of er ook gasten met allergieën zijn.
I.v.m. evt. kaart- of prijswijzigingen is al het bovenstaande geldig tot 31-03-2020

