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Algemene informatie
‘t Wapen van Kennemerland beschikt over een grote zaal en een privé pub.

Grote zaal

De grote zaal heeft de beschikking over een privé terras en heeft een capaciteit voor maximaal
150 personen. De zaal is zowel geschikt voor feesten en partijen als vergaderingen, workshop,
bijeenkomsten, condoleances en diners.
In de grote zaal is aanwezig:
• Geluidsinstallatie + microfoon
• Aansluiting voor laptop
• Beamer & scherm
• Flip-over
• Podium
• Piano
• Ringleiding
• Climate controle
• Wifi
Voor het gebruik van deze apparatuur worden geen extra kosten in rekening gebracht.
De zaalhuur bedraagt:
€ 250,- voor een hele dag
€ 150,- voor een halve dag (Een halve dag is een duur van 1 tot 5 uren)
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Privé Pub

Naast de grote zaal heeft ‘t Wapen van Kennemerland een privé pub voor kleinere feesten en partijen
met een capaciteit tot maximaal 50 personen. Deze ruimte is voornamelijk geschikt voor borrels, kleine
vergadergroepen en diners. Voor een diner heeft deze ruimte plaats voor maximaal 30 personen.
In de privé pub is aanwezig:
• Geluidsinstallatie + microfoon
• Aansluiting voor laptop
• Beamer + scherm
• Flip-over
• Wifi
Voor het gebruik van deze apparatuur worden geen extra kosten in rekening gebracht.
De zaalhuur bedraagt:
€ 200,- voor een hele dag
€ 100,- voor een halve dag (Een halve dag is een duur van 1 tot 5 uren)
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Mogelijkheden
Lunchen

Wilt u een bedrijfslunch organiseren of met vrienden of familie gezellig lunchen? Dan hebben wij de
volgende mogelijkheden voor u:
Lunchbuffet (vanaf 15 personen) 					€ 19,50 p.p.
Diverse broodsoorten
• Soep van de dag
• Kroket
• Salades
• Zoet beleg
• Kaas en vlees waren
• Melk, jus d’orange
• Koffie en thee
Overige dranken gaan op basis van nacalculatie.
Broodjes lunch (2 p.p.) 						€ 6,50 p.p.
Witte en bruine broodjes, eenvoudig belegd met kaas- en vleeswaren.
Luxe broodjes (2 p.p.) 							€ 10,50 p.p.
Rijk belegde witte en bruine broodjes belegd luxe met kaas, vlees en vis
Extra toe te voegen aan de lunch:
• Soep van de dag 		
€ 5,50 p.p.
• Kalfskroket 		
€ 2,50 p.p.
• Petit fours 			
€ 3,50 p.p.
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High Tea 							€ 22,50 per persoon

De high tea is dagelijks verkrijgbaar van 12.00 -18.00 uur, voor groepen vanaf 15 personen, alleen op
reservering.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luxe sandwiches
Mini broodjes
Zoet en hartig beleg
Soep
Salades
Muffins
Scones met clotted cream
Petit fours
Fruitsalade
Koffie, diverse theesoorten, jus d’orange en melk

Overige dranken gaan op basis van nacalculatie.

Condoleance

Zoekt u een mooie en rustige plek voor een condoleance? Onze zalen kunnen we aanpassen naar uw
wensen, van formeel en plechtig tot knus en gezellig.
Dranken gaan op basis van nacalculatie.
• Bier 				€ 2,60
• Speciaal bieren 			
v.a. € 4,00
• Wijn per fles 			
€ 19,75
• Port / Sherry 			
€ 3,50
• Frisdranken 			
€ 2,40
• Verse jus d’orange 			
€ 3,20
• Verse jus d’orange per kan (2l.)
€ 37,50
• Binnenlands gedistilleerd 		
€ 2,75
• Buitenlands gedistilleerd 		
€ 4,75
Lunch mogelijkheden zie pagina 4.
Hapjes mogelijkheden zie pagina 10.
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Vergadering

Bent u op zoek naar een rustige en sfeervolle vergaderruimte? Onze twee ruimtes zijn zeer geschikt
en beschikken over de nodige apparatuur. De Pub, die zich in het café bevindt, is geschikt voor een
vergadering van maximaal 20 personen. De zaal, die zich achter in het café bevindt, is geschikt voor een
vergadering van maximaal 40 personen aan tafel en maximaal 60 personen voor presentatie.
Wij bieden de volgende mogelijkheden:
Vergader arrangement
€ 12,50 p.p. (halve dag, 4 uur) 		
Bestaande uit een koffie en thee buffet en mineraal water.

€ 17,50 p.p. (hele dag, 8 uur)

Overige dranken gaan op basis van nacalculatie.
Lunch 									€ 9,50 p.p.
Deze lunch is goed te combineren met het vergader arrangement.
De lunch zal bestaan uit 2 broodjes met melk en jus d’orange.
Overige dranken gaan op basis van nacalculatie.
Luxe lunch 								€ 14,50 p.p.
Ook deze lunch is goed te combineren met het vergader arrangement.
Bestaande uit 2 rijk belegde broodjes met luxe kaas- en vleeswaren met melk en jus d’orange.
Overige dranken gaan op basis van nacalculatie.
Extra toe te voegen
• Extra broodjes 		
• Soep van de dag 		
• Kalfskroket 		
• Petit fours 			

€ 3,25 p.p.
€ 5,50 p.p.
€ 2,50 p.p.
€ 2,50 p.p.

Diverse tafelopstellingen zijn mogelijk
• U- tafel
• Bloktafel
• Losse tafels (per 4 of 8 personen)
• Theateropstelling
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Diner 3 of 4 gangen

Een familiediner, verjaardagsdiner, uitgebreid diner op uw bruiloft of andere feestelijke gelegenheid?
Een 3 of 4 gangen menukeuze wordt geheel naar uw wensen en rekening houdend met het seizoen
samengesteld in overleg met de chef-kok.
3 gangenmenu

€ 32,50 p.p.

4 gangenmenu

€ 38,00 p.p.

Wilt u bij elk gerecht een passende wijn, kies dan voor het bijbehorende wijnarrangement.
(va. € 15,50 p.p.)

Walking dinner 					

€ 34,50 per persoon

Het Walking Dinner is een uitgebreid arrangement waarbij uw gasten feestelijke mini-gerechtjes krijgen
voorgeschoteld. Het arrangement bestaat uit 5 gerechtjes waarvan 4 hartig en een dessert. Menukeuze
wordt geheel naar uw wensen en rekening houdend met het seizoen samengesteld met de chef-kok.
Hieronder volgt een voorbeeld van een Walking Dinner menu.
Gerecht 1: Tartaar van rund met chorizo, krokante chorizo, mayonaise van saffraan & eidooier crème
Gerecht 2: Pompoensoep
Gerecht 3: Gegrilde zeebaars, bulgur met gerookte forel
Gerecht 4: Hertenbiefstuk met aardappelmousseline & paddenstoelen.
Gerecht 5: Chocolade velet cake
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Buffet

Wilt u lekker genieten met familie of vrienden van een uitgebreid buffet?
Buffet ‘Saté’
							
• Soep van de dag (uitgeserveerd)
• 2 stokjes Saté
• Pommes frites
• Aardappel salade
• Huzaren salade
• Groene salade
• Brood, boter

€ 19,50 p.p.

Koud Buffet 								€ 21,50 p.p.
• Luxe visplateau 							
• Luxe vleesplateau 						
• Luxe kaasplateau
• Brood met boter
• Diverse salades						
Warm Buffet
Wilt u een warm (+ koud) buffet? Neem voor de mogelijkheden contact met ons op.
Dessert buffet 							€ 6,50 p.p.
Na afloop nog heerlijk genieten van een dessert. Bestaande uit:
• Petit fours
• Gebak soorten
• Cakes
• Diverse ijs soorten
• Vers fruit
• Bavarois
IJstaart 								€ 6,50 p.p.
Een huisgemaakt ijstaart is heerlijk om het diner mee af te sluiten.
Huisgemaakte taart							€ 5,50 p.p.
Een huisgemaakte taart om iets te vieren of als dessert? De chef-kok maakt een mooie en lekkere taart
naar uw wens. Het is ook mogelijk om deze te personaliseren met een persoonlijke foto.
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Barbeque 					

€ 25,- per persoon (vanaf 20 personen)
Een gezellige barbecue op ons privé-terras in de zomermaanden mei, juni, juli en augustus? Bij minder
weer zullen wij de barbecue in buffet vorm serveren.
De barbecue zal bestaan uit:
• Entrecote,
• Kipsaté
• Hamburgers
• Zalm
Naast de vlees en vis soorten zullen we de volgende salades serveren:
• Fruitsalade
• Griekse salade
• Aardappel salade
• Tomatensalade
• Brood & boter
• Diverse sauzen
Overige invulling in overleg
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Feestavond

Heeft u iets te vieren? Onze unieke feestzaal met privé-terras en uitzicht over de weilanden biedt plaats
om een feest te geven voor 150 personen. Een verjaardag, bruiloft of een andere feestelijke gebeurtenis:
alles is mogelijk!
Dranken
Dranken gaan op basis van nacalculatie. All-in prijs per persoon is ook mogelijk, zie Feest all-in.
• Bier				€ 2,60
• Speciaal bieren 			
v.a. € 4,00
• Wijn per fles 			
€ 19,75
• Port / Sherry			
€ 3,50
• Frisdranken 			
€ 2,40
• Verse jus d’orange 			
€ 3,20
• Verse jus d’orange per kan (2l.)
€ 37,50
• Binnenlands gedistilleerd 		
€ 2,75
• Buitenlands gedistilleerd 		
€ 4,75
Hapjes
Wilt u uw gasten verwennen met lekkere hapjes? Hieronder onze mogelijkheden. Uw suggesties voor
hapjes zijn natuurlijk bespreekbaar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Frituur hapjes gemengd (o.a. bitterballen, kaasstengels)
€ 1,00 per ronde p.p.
Kaas & worst (oude kaas, jonge kaas, ossenworst, leverworst) 		
€ 1,50 per ronde p.p.
Mini Hamburgers							€ 2,50 per ronde p.p.
Yakatori spiesje (kleine saté) 						€ 1,50 per ronde p.p.
Hoorntje met zalm							€ 1,50 per ronde p.p.
Luxe bladerdeeg hapjes (vis/vlees/vega) 				€ 1,50 per ronde p.p.
Puntzakfrites met mayonaise					€ 2,50 per ronde p.p.
Saucijzenbroodje 							€ 2,50 per ronde p.p.
Luxe noten 								€ 50,00 (10 schaaltjes)
Olijven 								€ 25,00 (10 schaaltjes)
Zoute kaasstengels							€ 25,00 (10 schaaltjes)

Feest all-in 					

€ 27,50 per persoon (5 uren)
Hollandse bar (bier, fris, wijn, binnenlands gedistilleerd) met diverse hapjes (5 rondes). Invulling van de hapjes
in overleg.
Overige mogelijkheden:
• Prosecco per fles 					
• Cava per fles 					
• Champagne per fles 				
• Koffie en thee + gebak 				
• Koffie en thee + petit fours 				
• Koffie en thee + friandises (1 per persoon)
• Buitenlands gedistilleerd 				

€ 24,50
€ 32,50
€ 39,50
€ 6,50
€ 5,50
€ 3,50
€ 4,75

Heeft u speciale wensen of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact op voor
een vrijblijvende offerte.
Bel 023 - 524 05 32 of stuur ons een e-mail via contact@wapenvankennemerland.nl
Reserveer op tijd.
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