Tarieven 2019
Pagina 1: huurprijzen
Pagina 2: enkele van onze heerlijke lunch- en diner-buffetten.
Pagina 9: all inclusive vergader- en feestelijke arrangementen: alles inclusief,
scherpe prijs
Voor sit down of walking dinners maken wij graag een offerte op maat.

Huurprijzen
Het Spoorhuis biedt u twee prachtige ruimtes met veel licht en uitzicht : de
authentieke Wachtkamer en het industriële Bagagedepot. In beide ruimtes zijn
diverse opstellingen mogelijk, die wij graag met u verkennen.
Capaciteit
Receptie
Vergadering, theater
Vergadering, rond
Diner, buffet
Diner, seated

Bagage Depot
30
20
20
20
20

Wachtkamer
50
50
40
50
35

Beide
80
50
50
50
50

Huurprijs
Per uur, min. 2 uren
Per dag, 8 uren

Bagage Depot
75,00
400,00

Wachtkamer
95,00
600,00

Beide
95,00
600,00

Bovenstaande prijzen zijn excl. BTW en inclusief gebruik beamer, groot presentatiebeeldscherm, whiteboard, prikboard, Wi-Fi en flipover.
•

Voor kleine vergaderingen tot 12 gasten hanteren wij speciale tarieven –
neem s.v.p. contact met ons op.
• Zie ook onze all-inclusive arrangementen voor vergadering/brainstorm,
receptie of lunch/diner: scherpe prijzen in een prachtige locatie, van euro
19,50 tot euro 75,00 per persoon, alles inclusief, ook de huur! (excl. BTW, zie
pagina 2).
Wij kunnen de catering voor u verzorgen en doen dat graag en goed. – zie
onderstaande cateringlijst op pag. 4. U mag onder bepaalde voorwaarden ook de
verzorging ook zelf ter hand nemen.
Vragen of suggesties? Mailt u naar info@hetspoorhuis.nl, of bel Gert Tetteroo op 0651327584.
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Prijzen maaltijden en hapjes

Voor walking en sit-down dinners en andere bijzondere gelegenheden maken wij
graag een offerte op maat. Vegetariërs/Veganisten/Diëten van harte welkom!
Onze drankjes zijn relatief laag geprijsd – en kunnen geturfd worden of uitgekocht.
Alle prijzen zijn excl. BTW.

Lunch – en Diner Buffetten (enkele uit veel meer mogelijkheden, prijs
bij minimaal 10 personen tenzij anders aangegeven)

Koffie/thee/fris/lekkers/fruit buffet
Een heerlijk buffet, speciaal geschikt voor vergaderingen waarbij de gasten
zelf kunnen kiezen, onbeperkt, incl. cake, candy-bars en fruit.
* twee uren: € 5,00 p.p.
* vier uren: € 10,00 p.p.
* zes uren: € 12,50 p.p.
* acht uren: € 15,00 p.p.

Express Lunch (€ 8,50 p.p.)
•

Drie broodjes van de warme bakker per persoon, met lekker beleg van de
kaasboerderij en de plaatselijke slager

Business Lunch (€ 12,50 p.p.)
•
•
•
•
•

Drie broodjes van de warme bakker per persoon, met lekker beleg van de
kaasboerderij en de plaatselijke slager
Zoetigheden
Yoghurt
Fruit
Koffie/thee/Jus d’Orange/frisdranken
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High Tea (€ 22,50 p.p.)

•
•

Hartig
Mini sandwich rosbief met truffelmayonaise en verse Parmezaanse kaas
Mini broodje met een crème van geitenkaas en courgette met pecannoot
crunch
Bruschetta huisgemaakte tonijnsalade met kalfsmuis
Mini focaccia met kip, pesto en vers ei

•
•
•
•
•
•

Zoet
Scones met clotted cream en jam
Assortiment mini cupcakes
Mini brownie
Kokosmakroon met een mousse van Baileys
Verse fruitsalade
Koffie, diverse soorten thee

•
•

Pasta-buffet (€ 19,50 p.p.)
•
•
•

Koud:
Salade Caprese | pomodori | mozzarella | basilicum | pesto (V)
Koude Pasta salade | gegrilde groente | kruidendressing
Diverse soorten brood met boter en heerlijke dippen

•
•
•

Warm:
Tagliatelle 2 kleuren | kipstrips | Pesto | champignons
Melazzana | aubergine lasagne | tomatensaus | buffel mozzarella (V)
Traditionele lasagna
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Hollandse Koffietafel (€ 24,50 p.p.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorafjes:
Pasteitje met champignon-ragout (V)
Tomatensoep (V)
Buffet:
Huzarensalade
Visschotel met zalm, paling, makreel en garnalen
Boerenachterham, Boerenmetworst, gekookte worst
Oude en belegen kaas, Leidse kaas (V)
Aardappel salade (V)
Frisse groene salade met tomaat, komkommer en feta (V)
Caesar Salade, little gem, rode ui, huisgemaakte croutons, ei en verse
Parmezaanse kaas (V)
Witbrood, bruin brood, oersandwiches, bruine en witte bolletjes (zacht en
hard), krentenbrood, Roomboter
Koffie/thee/Jus d’Orange/frisdranken
Desserts:
Hangop met aardbeien
Griesmeelpudding met bessensaus

Satébuffet
•
•
•
•
•
•
•

(€ 16,50 p.p.)

Kipsaté van malse kippendij ( 3 stokjes p.p. a 50 gram)
Satésaus
Witte rijst
Gebakken aardappeltjes
Kroepoek
Sambal
Brood
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Het Indonesisch buffet (€ 24,50 p.p. bij min. 20 personen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krupuk Asli (Assortiment Indonesische Crackers)
Nasi Putih (Geurige Witte Pandanrijst)
Sate Babi (Gemarineerd Varkensvlees In Gekruide Pindasaus)
Daging Rendang (Pikant Gestoofd Rundvlees)
Tahu Tempe Taoco (Tahu En Tempe Bereid Met Zwarte
Sojabonensaus)
Sambal Goreng Boontjes (Boontjes In Pittige Sambalsaus)
Acar Ketimun (Javaanse Komkommersalade In Zoetzure Saus)
Sambal Goreng Kentang (Mild Pikante Aardappelsticks)
Serundeng (Gebakken Gekruide Kokos Met Pinda)
Sambal Bajak (Gebakken Sambal)
Spekkoek (In Laagjes Gebakken Gekruide Cake)

Italiaans buffet (€ 24,50 p.p.)
Koud
• Italiaanse salade met rucola, rode en gele cherry tomaat, rode ui,
pijnboompitjes en buffelmozzarella
• Carpacciosalade met pesto, zongedroogde tomaat, rucola en verse
Parmezaanse kaas
• Salade met Italiaanse ovenaardappel, Spinata Romana en Coppa di Parma
• Focaccia parmaham en cantaloupe
• Diverse soorten brood met boter en heerlijke dippen
Warm
• Penne rigate met tomaat, prei, basilicum en verse Parmezaanse kaas
• Saltimbocca, kalf met Italiaanse ham
• Pasta Frutti di Mare
• Traditionele Lasagne
• Cannelloni met spinazie, ricotta en tomatensaus
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Frans Buffet incl. dessert-buffet (€ 34,00 p.p.)
Koud
• Salade met blauwe klaas, groene asperges, avocado en wortel
• Diverse soorten paté met augurkjes en zoete uien-marmelade
• Salade Nicoise: groene salade met tonijn, ei, ansjovis en olijven.
• Haricots verts salade, gemengde sla, cherrytomaat, pijnboompitjes, bieslook
• Quiche Lorraine met spek en Vegetarische Quiche
• Diverse soorten brood met boter en heerlijke dippen
Warm
• Coq au Vin, gebakken kip, spek, wortel, ui, champignons in een rode wijn saus
• Zalm van de plancha met gamba’s en groenten
• Boeuf Bourguignon
• Aardappel gratin en rijst
• Provençaalse Ratatouille
Dessertbuffet
• Kaasplateau met diverse Franse kazen
• Tarte Tatin
• Mousse au Chocolat
• Verse fruitsalade

Veganistisch Buffet (€ 24,50 p.p.)
Koud
• Groene salade, gemengde sla, komkommer, radijs, paprika, gepofte tomaat en
huisgemaakte
• croutons
• Pastasalade met groene asperges, groene boontjes, grove tomaat en
walnoten
• Quinoa salade met rucola, radijs, 3 kleuren paprika en koriander
• Diverse soorten brood met boter en heerlijke dippen
Warm
• Veganistische kip piri piri
• Falafal balletjes met seizoensgroenten
• Ovenschotel couscous met abrikozen, veganistisch gehakt en cherry tomaat
• Roseval aardappel met zeezout en kruiden
• Witte rijst
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Tapas buffet

(€ 24,50 p.p.)

Koud
• Serrano ham met mozzarella en basilicum
• Sweet pepper gevuld met roomkaas
• Manchego kaas
• Plateau Spaanse vleeswaren
• Frittata met chorizo
• Olijven
• Diverse soorten brood met boter en heerlijke dippen
Warm
• Albondigas, Spaanse gehaktballetjes
• Patatas Bravas, pittige aardappeltjes uit de oven met tomatensaus
• Pittige borrelpootjes
• Paella met groenten en kip
• Champignons met kruiden en knoflook
• Garnalen in knoflook

Internationaal/halal buffet (€ 24,50 p.p.)

Koud
• Quinoa salade met radijs, 3 kleuren paprika en koriander
• Salade met kip, avocado, komkommer, cherry tomaat
• Pasta salade met walnoten, groene boontjes, rucola en aceto balsamico
• Groene salade met zalmsnippers, komkommer, radijs
• Diverse soorten brood met boter en heerlijke dippen
Warm
• Penna pasta met tonijn, aubergine en een saus van spinazie
• Paella met kip en groenten
• Huisgemaakte curry met aardappel, diverse groenten, kokosmelk en ei ( los)
• Aubergine - tomaten ovenschotel
• Pollo con salsa, stukjes kip in een pittige saus
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Vegetarisch buffet (€ 24,50 p.p.)
Koud
• Salade Caprese. Tomaat, buffelmozzarella, basilicum, pesto
• Caesar Salade, little gem, verse eieren, huisgemaakte croutons, Parmezaanse
kaasschilfers en traditionele dressing
• Pasta salade met rode ui, rucola, komkommer, tomaat, pijnboompitjes, aceto
balsamico
• Diverse soorten brood met boter en heerlijke dippen
Warm
• Aardappeltjes in een licht pittige tomatensaus
• Vegetarische gehaktballetjes met seizoensgroenten
• Penne Pasta met een saus van pesto, aioli, gepofte cherrytomaat, gele
paprika, courgette en pijnboompitjes
• Vegetarische kip stroganoff met paksoi en shiitake
• Witte rijst

Spoorhuis Barbeque

(Euro 27,50 p.p. bij minimaal 15 personen)
Bob van der Spruijt komt met zijn grote ‘locomotief’ BBQ en zorgt ervoor dat uw
gasten vlees en vis met een perfecte smaak en garing krijgen).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kip saté
Roaststeak
Runder hamburger
Beierse BBQ worst
Scampi Brochette
Rundvlees salade
Pasta Pesto salade
Kartoffel salade
Sausen
Stokbrood en kruidenboter

Dit zijn suggesties uit meer mogelijkheden – wij maken graag een offerte op maat.
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All Inclusive Arrangementen, vanaf 20 personen
Met onze All Inclusives kiest u voor een helder omschreven programma op basis van
een vaste prijs per persoon. Kortom: duidelijk en overzichtelijk en tegen een van te
voren vastgestelde prijs. Inclusief: huur, genoemde maaltijden, drankjes, gebruik van
AV-middelen. Alleen de BTW is exclusief!
Bij alle vergader-arrangementen met catering geldt: ontvangst met koffie/thee
en cake; op een buffettafel plaatsen wij thee/koffie/ water/vers fruit/koekjes/candy
bars/frisdranken, de hele dag. Inclusief veel AV-apparatuur.
Bij alle feestelijke arrangementen geldt:
4 drankjes p.p. en koffie/thee/water zijn inclusief.
Vergader Arrangement:

Sprinter

1e Klas Oriënt Express

Vergadering dag, 10 – 18.00
Met lunch, en snack om 17.00

37,50

50,00

62,50

Vergadering middag, 13.00 – 18.00
Met lunch, en snack om 17.00

25,00

37,50

50,00

Vergadering middag of avond, vier
uren incl. koffie/thee/fris/snacks

19,50

27,50

32,50

Feestelijk Arrangement:

Sprinter

1eKlas

Lunch- buffet, 3 uur

27,50

42,50

55,00

35,00

55,00

High Tea, 3 uur

-

Oriënt Express

Koud/warm-buffet, 4,5 uur

37,50

55,00

75,00

Receptie, 2,5 uur

19,50

27,50

39,50

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Minder dan 20 personen? Wij maken graag een
scherpe offerte op maat.
Vragen of suggesties? info@hetspoorhuis.nl, of bel met Gert Tetteroo op 0651327584.
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