zaalbrochure

023-5240532
contact@wapenvankennemerland.nl
www.wapenvankennemerland.nl
Ramplaan 125, 2015GV, Haarlem
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Bel ons op om te reserveren en te informeren naar de mogelijkheden: 023-5240532

onze zalen

De Grote Zaal

De Pub

Sfeervolle ruimtelijke zaal met privé terras

Knusse, huiselijke ruimte met openhaard

capaciteit
vergadering
feest
sit down dinner
walking dinner
presentatie

40
150 (120 excl. terras)
50
80
80

capaciteit
vergadering
borrel
sit down dinner
walking dinner
presentatie

25
50
30
40
30

zaalhuur
hele dag
halve dag

€ 400
€ 250

zaalhuur
hele dag
halve dag

€ 250
€ 150

faciliteiten
verwarmd privé terras
overkapte lounge met heaters
geluidsinstallatie
PA set
microfoon
podium
beamer & scherm
piano
garderobe
ringleiding
climate control
WiFi
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faciliteiten
geluidsinstallatie
microfoon
beamer & scherm
WiFi
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Bel ons op om te reserveren en te informeren naar de mogelijkheden: 023-5240532

feest- & borrelarrangementen
Alle arrangementen zijn exclusief zaalhuur.

Feest All-In
5 uur onbeperkt Hollandse bar (bier,
wijn, fris, binnenlands gedestilleerd)
3 rondes bitterballen & kaasstengels
1 ronde yakatori spiesjes
1 ronde luxe bladerdeeghapjes
€ 32,50 p.p.

Borrel Arrangement
3 uur onbeperkt Hollandse bar (bier,
wijn, fris, binnenlands gedestilleerd)
2 rondes bitterballen & kaasstengels
1 ronde bladerdeeghapjes
€ 20,00 p.p.

Luxe Feest All-In
Al onze arrangementen zijn
natuurlijk uit te breiden,
zie pagina 15 voor overige
mogelijkheden.

Dranken:
5 uur onbeperkt Hollandse bar (bier,
wijn, fris, binnenlands gedestilleerd)
ontvangst met cava
5 rondes luxe hapjes:
mini hamburger
krokante gamba
zalm hapje
geitenkaas kroketjes
pastrami hapje
€ 37,50 p.p.
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Bel ons op om te reserveren en te informeren naar de mogelijkheden: 023-5240532

trouwfaciliteiten

Mooie trouwlocatie waar u zowel de hele
dag kunt vieren, als wel een receptie of feest.
onze mogelijkheden:
receptie
walking dinner
3 of 4 gangen diner
binnen- en buitenlocatie (met uitzicht
op de weilanden)
feestlocatie
ceremonie
bruidstaart
privé terras
gratis parkeren
optioneel:
welkomstdrankje of toost (cava,
champagne etc.)

Neem voor alle mogelijkheden of
een vrijblijvende offerte contact
met ons op!
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Bel ons op om te reserveren en te informeren naar de mogelijkheden: 023-5240532

foodarrangementen
Alle arrangementen zijn exclusief zaalhuur.

Lunch Buffet

High Tea buffet

Als u met uw collega’s, vrienden of familie
lekker uitgebreid wilt lunchen hebben wij
de volgende opties voor u:

Heerlijk genieten van een uitgebreide high
tea? Dat kan bij ons op reservering tussen
12:00 en 18:00. U kunt genieten van:

lunchbuffet (vanaf 15 personen)
diverse broodsoorten
soep van de dag
salades
kroket
kaas & vleeswaren
zoet beleg
melk & jus d’orange

high tea (vanaf 15 personen)
luxe sandwiches
mini broodjes
zoet en hartig beleg
soep
salades

€ 19,50 p.p,

luxe lunchbuffet (vanaf 15 personen)
glas cava
diverse luxe broodsoorten
luxe soep
salades
luxe vis, kaas- en vleeswaren
kroket / garnalen kroket
zoet beleg
melk & jus d’orange
€ 27,50 p.p.

scones met clotted cream
petit fours
fruitsalade
uiteraard diverse theesoorten!
€ 22,50 p.p.

High Wine
U kunt bij ons ook genieten van lekkere
hapjes met bijpassende wijnen. Vanaf 6
personen op basis van reservering tussen
15:00 en 18:00. Graag minimaal twee dagen
van tevoren reserveren.
high wine (vanaf 6 personen)
brood met dips op tafel (humus,
tapenade & boter)
starten met glas cava
2 glazen wijn (passend bij gerechtjes)
eindigen met dessertwijn of port (voor
bij zoet hapje/kaas)
€ 24,50 p.p.
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Bel ons op om te reserveren en te informeren naar de mogelijkheden: 023-5240532

Alle arrangementen zijn exclusief zaalhuur.

Walking Dinner

Diner 3 of 4 Gangen

Wilt u een feestelijk en uitgebreid diner
waarbij uw gasten op een informele
manier, heerlijke kleine gerechten krijgen
geserveerd? Dan is dit een perfecte keuze:
een 5 gangen diner bestaande uit 4 hartige
gerechtjes en een dessert.

Ons 3 of 4 gangen diner is een heerlijk
uitgebreid diner waarbij het menu geheel
naar uw wensen wordt samengesteld
in overleg met de chef-kok en rekening
houdend met het seizoen.

menuvoorbeeld (vanaf 20 Personen)
gang 1:
tartaar van rund met chorizo,
krokante chorizo, mayonaise van
safraan & eierdooiercrème
gang 2:
pompoensoep
gang 3:
gegrilde zeebaars, bulgur met
gerookte forel
gang 4:
hertenbiefstuk met aardappelmousseline & paddestoelen
gang 5:
chocolate velvet cake
€ 34,50 p.p.

menuvoorbeeld (vanaf 10 personen)
gang 1:
dungesneden gerookte entrecote

gang 2:

gang 3:

gang 4:

aardappel stro & zoetzuur van
chioggia biet
gebakken eendenlever met
geglaceerde zwezerik, cantharellen,
brioche & balsamico
appel en yuzu, toast met gamba
& worteljus
warme lemon curd cake met
gemarineerde kersen,
kersensorbet & zure room
3 gangen: € 32,50 p.p

‘Wapen Buffet’

4 gangen: € 38,50 p.p.

Een heerlijk koud en warm buffet
‘Wapen Buffet’ (Vanaf 20 Personen)
diverse vis, kaas & vlees plateaus
salades
pommes frites
vegetarische pasta
couscous met diverse groenten
zeebaars
runderlende
brood & boter
€ 34,50 p.p.
Uit te breiden met:
dessertbuffet
ijstaart

€ 6,00 p.p.
€ 6,00 p.p.

Saté Buffet
Als u wilt genieten van een uitgebreid saté
buffet is dit een goede keuze!
saté buffet (Vanaf 20 Personen)
soep van de dag
2 stokjes saté (varkenshaas & kip)
pommes frites
diverse salades
brood & boter
€ 21,50 p.p.
Uit te breiden met:
dessertbuffet
ijstaart
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€ 6,00 p.p.
€ 6,00 p.p.
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Bel ons op om te reserveren en te informeren naar de mogelijkheden: 023-5240532

condoleance

Bent u op zoek naar een mooie en rustige
plek voor een condoleance? Onze zalen zijn
aan te passen naar uw wensen, van formeel
en plechtig tot knus en gezellig. Wij bieden
verschillende mogelijkheden.
Dranken gaan op basis van nacalculatie.
bier
speciaalbieren

€ 2,60
v.a. € 4,00

port & sherry
frisdranken
verse jus d’orange
verse jus d’orange per kan (2l.)
binnenlands gedistilleerd
buitenlands gedistilleerd

€ 3,50
v.a. € 2,40
€ 3,25
€ 37,50
€ 2,75
€ 4,75

Voor lunch en dinermogelijkheden zie pagina
9 tm 11, Foodarrangementen.
Voor overige mogelijkheden zie pagina 15,
Overige mogelijkheden.
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vergaderarrangementen
Alle arrangementen zijn exclusief zaalhuur.

Arrangement I
overige dranken op nacalculatie
blocnotes en pennen

overige dranken op nacalculatie
blocnotes en pennen

luxe lunch (kopje soep, 2 broodjes p.p.
jus d’orange, melk)
gratis WiFi in de gehele locatie
gratis parkeren
overige dranken op nacalculatie

luxe lunch (kopje soep, 2 broodjes p.p.
jus d’orange, melk)
gratis WiFi in de gehele locatie
gratis parkeren
drie gangen diner

€ 25,00 p.p.
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Arrangement II

€ 67,50 p.p.

Bel ons op om te reserveren en te informeren naar de mogelijkheden: 023-5240532

overige mogelijkheden

Dranken
hollandse bar extra uur
buitenlands gedistilleerd + speciaalbier

€ 6,00
€ 10,- p.p. (5 uur)

welkomst drankje

v.a. € 5,00 p.p.

Hapjes
luxe noten
kaasstengels
olijven
kaas & worst
gemengde bittergarnituur
luxe bladerdeeghapjes
yakatori spiesje
saucijzenbroodje
puntzak frites
mini hamburgers

€50,- (10 bakjes)
€25,- (10 bakjes)
€25,- (10 bakjes)
€1,50 p.p. per ronde
€1,00 p.p. per ronde
€1,50 p.p. per ronde
€1,50 p.p. per ronde
€2,50 p.p. per ronde
€2,50 p.p. per ronde
€2,50 p.p. per ronde

Heeft u zelf nog andere ideeën over de invulling van uw
reservering? Laat het ons weten, dan kunnen we dit
persoonlijk met u bespreken.
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023-5240532
contact@wapenvankennemerland.nl
www.wapenvankennemerland.nl
Ramplaan 125, 2015GV, Haarlem
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