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A warm welcome
 “Bringing people together”

Ieder seizoen buigen wij  ons over onze event concepten, brainstormen we met onze executive chef Ivar Kronenburg hoe we weer kunnen 

verrassen met mooie producten, bi jzondere food concepten en (vergader)arrangementen. Alles met als doel om iedere keer weer een 

evenement neer te zetten dat inspireert en bijdraagt aan jouw doelstel l ingen. 

Het is dit jaar een bijzonder jaar voor ons want Claus bestaat 50 jaar.  Wij  streven al 50 jaar naar het creëren van onvergeteli jke ervaringen die mensen 

bij  elkaar brengen. Daar sluiten onze verschil lende eventruimtes op aan met elk een eigen sfeer en karakter voor de meest uiteenlopende evenementen. 

 In deze brochure vind je informatie over onze ruimtes, faci l i teiten en entertainment. Heb je specif ieke wensen of wil  je een 

voorstel op maat? Wij denken graag met je mee.

Sandra van den Hurk, sales manager events

Claus |  Bosweg 19 |  2131 LX Hoofddorp |  T 023 556 00 65 |  E sales@claus.nl |  W claus.nl
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Heb je specif ieke wensen of wil  je een 

volledig maatwerk arrangement samenstel len? 

Wij komen graag met je in contact om een bijzonder 

en verrassend concept te ontwikkelen dat al  je

 wensen laat uitkomen. 

De pri jzen in deze brochure zi jn excl.  btw 

en in euro’s. 

De pri jzen voor onze arrangementen zi jn 

exclusief locatiekosten en drankenarrangement.

De informatie in deze brochure is onder voorbehoud 

van druk- en typfouten en pri jswijzigingen.

September 2019.
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CAPACITEIT (personen)  Cabaret  Theater U-vorm  Diner Receptie    m2

The Patio       

The Farmhouse (TFH)          

Barraca    

IJzeren Frits beneden

IJzeren Frits boven       

Paparazzi  Bar (PB)    

Claus exclusief op aanvraag
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Alle zalen zi jn incl.  gratis parkeergelegenheid, natuurl i jk daglicht,  gratis wif i ,  f l ip-over en microfoon.
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THE PATIO
 

Op de oude binnenplaats van de Mentzhoeve boerderi j 

(uit  1858) bevindt zich The Patio. Een ruime en 

multifunctionele zaal met natuurl i jk daglicht door het 

glazen dak, een verticale tuin met echte beplanting 

en buitenterras. 

Voor een event tot 450 personen is The Patio de 

uitstekende ruimte voor zowel plenaire sessies, 

congressen, bedri j fsfeesten als diners. Voor groepen 

groter dan 450 personen kan The Patio gecombineerd 

worden met The Farmhouse. 

   • 6m2 videowall

   • Line Array soundsystem

   • Privé terras

   • Buffetruimte

   • Bar

   • Mobiele DJ booth

Max. 450 p. |  400 m2
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THE FARMHOUSE
EST. 1858

 
Ooit was The Farmhouse een van de stal len van de 

Mentzhoeve boerderi j .  Nu is het een karakterist ieke

ruimte met een hoog dak en authentieke balken. Hier 

kom je samen voor een zakeli jke of feestel i jke 

bijeenkomst, voor een high-end presentatie of een 

heerl i jke barbecue op de Zuid-Afrikaanse braai 

op het landeli jke en idyl l ische terras.

 

The Farmhouse is een multifunctionele ruimte voor 

evenementen tot 120 personen, met grote openhaard en 

directe toegang tot het terras. Ervaar het 

buitenlevengevoel,  met pure streekproducten en 

verrassende wijnen.

   • Beamer met scherm

   • Privé terras met Zuid-Afrikaanse Braai

   • Buffetruimte

   • Bar

   • Mobiele DJ booth

Max. 120 p. |  175 m2
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IJZEREN FRITS
 

IJzeren Frits heeft de look & feel van een stoere sociëteit 

met relaxte zithoeken, een presentatieruimte en pantry met 

de mogeli jkheid tot een volledig zelfvoorzienend 

arrangement met als motto ‘food is a social act’ . 

Meer informatie over dit arrangement vind je op blz.  18.

Op de begane grond zi jn al le faci l i teiten aanwezig voor 

een board meeting, bi jeenkomst of vergadering. 

Op de eerste verdieping, gestyled als vintage sportruimte, 

is een multifunctionele break-out ruimte.

   • 75 inch Smart TV met Apple TV 

 en Chromecast

   • Beamer met scherm

   • Whiteboard

   • Self-service pantry

   • Privé terras

   • Vergader/bil jarttafel

 

Max. 50 p. |  80 m2
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PAPARAZZI 
BAR & TERRAZZO

  
Midden in het har t van Claus v ind je 

Paparazzi  Bar & Terrazzo, een gezell ige ruimte 

voor k leinschalige en informele events, diners, borrels 

en recepties voor gezelschappen tot 10 0 personen. 

Paparazzi  grenst direc t aan The Patio en is daardoor zeer 

geschik t als ont vangst- of break-out ruimte.

Max. 100 p. |  120 m2
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CLAUS BOWLING
 

Claus is met 20 moderne bowlingbanen de groots te 

bowling in de regio Haar lem, Haar lemmermeer 

en Amsterdam. De bowling heef t een American 50’s-s t y le 

bar en res taurant met keuze uit verschil lende 

arrangementen. K ies voor een tradit ioneel potje 

bowlen of probeer als een van de eers te in Europa de 

gloednieuwe bowlinggame Hyperbowlen, waarbi j  al les 

draait om ‘HIT THE TARGETS, HIT THE PINS’. 

Hyperbowl bevat v ier verschil lende games, met 

verschil lende levels en challenges.

T ip: organiseer na de bi jeenkomst een 

bowlingtoernooi of ga al l - in en huur de bowling

exclusief voor je event. 
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BARRACA 
RODIZIO GRILL & BAR

 
Barraca is het st i j lvol le Brazi l iaanse Rodizio restaurant met 

een bijzondere wijze van bediening. Onze passadores 

lopen continu rond met verschil lende grote spiesen van de 

tradit ionele Churrasco Gri l l .  Op verzoek snijden zi j  een 

mooi stuk vlees aan tafel af.  Op de fresh market table 

vind je een selectie van 40 heerl i jke voor- en bijgerechten. 

Een diner in Barraca staat garant voor een onvergeteli jke 

foodbeleving voor groepen tot 200 personen. 

 

Wil  je ook genieten van het Barraca concept als onderdeel 

van een evenement? Informeer naar de mogeli jkheden. 

Max. 200 p. |  350 m2
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Locatiekosten
 

In de onderstaande tabel staan de locatiekosten per zaal vermeld.

* Hele locatie (ex. bowling) pri js op aanvraag.

* Alle pri jzen zi jn per dagdeel,  exclusief btw en exclusief F&B. 

* Bi j  een 4-uurs vergaderarrangement wordt 60% van de

 zaalhuur berekend.

* Voor een opeenvolgend dagdeel wordt 40% van de 

   zaalhuur berekend. 

* Er kan een minimale omzetgarantie gehanteerd worden. 

Dagdeel 1 09.00 – 17.00 uur

Dagdeel 2 18.00 – 02.00 uur

Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mrt.

The Patio 2195 2195 2195 2195 2195 2195 2195 

The Farmhouse
est. 1858

795 795 795 795 795 795 795

IJzeren Frits 495 495 495 495 495 495 495

Paparazzi Bar 395 395 395 395 395 395 395

Barraca 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995
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EVENT PACKAGES 



4-uurs package 19,95 p.p.
 Ochtendprogramma:  ontvangst met ambachteli jke 

havermoutkoeken, 4 uur vergaderen met een ochtendbreak 

geserveerd vanuit een stel lage met brownies, 

donuts en verse fruit  smoothies.

Middagprogramma:  4 uur vergaderen met een energy 

break met snoepgoed, notenmelange, bouil lon en fruit ig 

bruiswater.

8-uurs package 49,95 p.p.
Het ochtend- en middagprogramma van de 4-uurs 

package, inclusief The Lunch Table. 

THE LUNCH TABLE +19,95 p.p.
Desembrood en crackers met boerenkaas, brie,

biologische pindakaas, gerookte kipfilet, beenham, 
tonijnsalade, hummus en marmelade.

Seizoensalades, een broodje kroket en hoorntje 
chocolademouse. 

AFTER WORK BORREL +14,95 p.p. 
Borrel met speciaalbieren, Heineken 0,0, wijn, fris, 

biologische groentenchips, notenmix en 
mini Frites uit Zuyd met Dijonmayonaise.

(optioneel maar eigenli jk verplicht zodat uw gasten niet in de f i le staan)

HEINEKEN 0.0%
Drink responsible: Heineken 0.0 is een verfrissend en fruitig alcoholvrij  biertje 
met een zacht moutige body. Benieuwd? Proef het zelf!

MEETING  
PACKAGES

Combineer een bijeenkomst in onze unieke vergaderzalen met 

een van onze vergaderarrangementen. Alle meeting packages 

zijn inclusief onbeperkt koffie, thee en (fruit)water, 

gratis wifi en standaard vergaderfaciliteiten.

4-uurs package 19,95 p.p.
 Ochtendprogramma:  ontvangst met ambachteli jke 

havermoutkoeken |  4 uur vergaderen |  ochtendbreak 
geserveerd vanuit een stel lage met brownies |  donuts | 

verse fruit smoothies
Middagprogramma:  4 uur vergaderen |  energy break | 

snoepgoed |  notenmelange |  bouil lon |  fruit ig bruiswater

8-uurs package 49,95 p.p.
Het ochtend- en middagprogramma van de 4-uurs 

package, inclusief The Lunch Table 

THE LUNCH TABLE +19,95 p.p.
Desembrood | crackers | boerenkaas | brie |

biologische pindakaas | gerookte kipfilet | beenham |  
tonijnsalade | hummus | marmelade |

seizoensalades | broodje kroket | 
hoorntje chocolademouse

AFTER WORK BORREL +14,95 p.p. 
Speciaalbieren | Heineken 0,0 | wijn | fris | 

biologische groentenchips | notenmix |
mini Frites uit Zuyd | Dijonmayonaise

(optioneel maar eigenli jk verplicht zodat je gasten niet in de fi le komen te staan)

HEINEKEN 0.0%
Drink responsible: Heineken 0.0 is een verfrissend en fruitig alcoholvri j 
biertje met een zacht moutige body. Benieuwd? Proef het zelf!
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Wil je ongestoord brainstormen in een gastvrije setting, met een 

brede selectie aan culinary items binnen handbereik? IJzeren Frits 

biedt de mogelijkheid voor een volledig self-supporting arrangement. 

Pantry gevuld met

Onbeperkt koffie |  thee |  (fruit)water 
Munt |  gember |  honing |  l imoen |  citroen

Breekchocolade
Mini suikerdonuts

Frisse fruitsmoothie
Verse fruitspies

Mini tosti ham-kaas
Sandwich |  kip |  bacon

Tonijnsalade wraps
Brioche bol |  gerookte zalm | ui |  kappertjes

Couscoussalade
Kruidige bouil lon

Snoep- en notenmix

49,95 p.p. 
(voor een 8-uurs package)

SELF 
SUPPORT
PACKAGE

IJZEREN FRITS ONLY

18



FAMOUS 
BRAAIMASTER

GRILL
THE FARMHOUSE ONLY

Verzamel rondom de Zuid-Afrikaanse braai en aanschouw de kunsten van 

onze braaimaster. Ter plekke worden heerlijke stukken vlees en vis 

bereid. Naast de grill pruttelt de potjie, een Zuid-Afrikaans stoofpotje.

Van de Zuid-Afrikaanse braai
O’Reil ly’s sir loin steak  
Double Dutch Burger 

Kippendijf i let van de Kemperhaan | black garl ic marinade
 Zalmzijde | pir i  pir i

Potjie (braaimaster’s specialty)

Salades
Couscoussalade 

rode paprika |  rozi jnen |  zongedroogde tomaten |  koriander
Pastasalade 

Felino salami 
Krabsalade

maïs |  sweet chil i  dip 
Aardappelsalade

mayonaisedressing |  zongedroogde tomaten |  ol i jven |  bieslook

Sides
Frites uit Zuyd  |  Dijonmayonaise

Mini stokbroodjes

Bovenstaand wordt geserveerd met diverse sauzen 

Dessert
Mango-i js  |  passievruchtensaus |  cookie crumble |  s lagroom

38,50 p.p. (va. 40 personen)

Braai is het Zuid-Afrikaanse woord voor barbecue. Op 
de braai wordt hout gebrand tot kolen, zodat de smaak 
en geur van hout in de gerechten trekken. Grote stukken 
vlees worden langzaam gegaard en warm gehouden op 
de braai. Naast vlees worden ook stoofpotjes 
klaargemaakt op de braai, ook wel ‘potj ie’ genoemd. 

TO BRAAI OR NOT TO BRAAI 
- THERE’S NO QUESTION!
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Voor de echte liefhebber! Op de Zuid-Afrikaanse braai bereidt onze 

braaimaster gerechten van zeer hoge kwaliteit, zoals zijn signature 

items ‘picanha’ en ‘bavette steak’.

Van de Zuid-Afrikaanse braai
Picanha 

Bavette steak 
Boerewors

Kabeljauwfi let |  medinamarinade
Potjie (braaimaster’s specialty)

Salades
Couscoussalade

rode paprika | rozi jnen | zongedroogde tomaten | koriander
Caesar salade

Parmezaanse kaas | croutons | kappertjes | gekookt ei 
Pastasalade  | tonijn 

Schaal- en schelpdieren salade 
knoflook |  groene kruiden

Sides
Frites uit Zuyd | Dijonmayonaise

Mini stokbroodjes

Bovenstaand wordt geserveerd met diverse sauzen

Dessert
Mango-i js |  passievruchtensaus |  cookie crumble | s lagroom 

42,50 p.p. (va. 40 personen)

FAMOUS 
BRAAIMASTER

EXTENDED
THE FARMHOUSE ONLY
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Ontvangst
Jello noorderl icht shot met vodka  

St. Moritz f lammkuchen 
truffeltapenade | rucola | Parmaham

Wooden cabin
Zwitserse raclette | zuurdesem broodjes 

Kaiserschmarrn | appelcompote 

Wooden cabin 
Pasta Bolognese  

Tiroler Gröstl

Foodtruck
Duitse curryworst

Getrancheerde schnitzel XL | citroen 

Food by feet 
Oostenri jkse frittatensuppe

 Knapperig gebakken buikspek 
zuurkool | jus 

 Loaded fries ‘Aspen’ 
pulled chicken | cheddar

Bovenstaand wordt geserveerd met diverse sauzen

Dessert
Zoete flammkuchen

appel | kaneel 
Live cooking 

geflambeerde kersen | vanil le-i js

44 p.p. (va. 100 personen)

WINTER
FOOD  

FESTIVAL
Ongedwongen sfeer met vele culinaire verrassingen. 

Een culinaire ontdekkingsreis met (street) food en echte 

winterse gerechten, gepresenteerd in diverse houten huisjes

en onze foodtruck. 

21
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WALKING DINNER
7-GANGEN 

23

In plaats van een statisch diner, gebonden aan tafels, is iedereen vrij om rond te lopen en van gesprek tot gesprek 

te gaan. Geef de avond een invulling die naast het entertainment vol staat van interessante ontmoetingen en 

tegelijkertijd kunnen je gasten genieten van diverse verrassende gerechten. Deze worden op bijzondere wijze 

gepresenteerd, altijd passend bij het gerechtje en makkelijk staand te eten. 



Voorgerechten 
Carpaccio van gele biet 

geitenkaas |  rucola |  pompoenpitten  

Salade van aardappel
spinazie |  Manchego kaas bite |  balsamico dressing

Pompoensoep 

Hoofdgerechten
Truffelraviol i

paddenstoelen |  gefrituurde champignon |  petersel ieboter

Red Carrot Burger
eikenbladsla |  tomaat |  harissamayonaise |  zwarte brioche bun 

Kokosrisotto
falafel |  l imoen |  koriander

Dessert
Rabarber-sorbeti js 

blauwe bessensaus |  kletskoppen

vanaf 32,50 p.p. (va. 40 personen)

Voorgerechten
Carpaccio classico 

Caesar salade 
boerenhoen

Seizoenssoep van de chef

Hoofdgerechten
Vis & Frites uit Zuyd

huisgemaakte remoulade 

Double Dutch burger
rel ish van rode ui

Risotto
seizoensgroenten

Dessert
Dame Blanche

vanaf 39 p.p. (va. 40 personen)

DOOR CHEF IVAR KRONENBURG  DOOR CHEF IVAR KRONENBURG  DOOR CHEF IVAR KRONENBURG
De kabeljauw komt voor in de Atlantische oceaan en 
Noordzee en wordt l i jngevangen. De kabeljauw is 
gecertif iceerd met het MSC keurmerk, een internationaal 
keurmerk voor visproducten afkomstig van duurzame en 
goed beheerde visseri j .  Hiermee wordt zo min mogeli jk 
schade toegebracht aan het leven in de zee.

KABELJOUW (VIS & FRITES)

24

CLASSIC VEGGIE DELIGHT

RED CARROT BURGER
Het veganistische alternatief op onze famous burgers. 
Gemaakt van verse biet en wortel,  met een mooie 
structuur en bijzondere ongeëvenaarde smaaktint. Deze 
burger wordt het kleurri jke hoogtepunt van de maalti jd!



Soms zit het succes in de eenvoud, in de puurheid en authenticiteit. Ervaar de kracht van klassiekers in een modern jasje, 

met liefde samengesteld door executive chef Ivar Kronenburg.

CHEF’S SIGNATURES  
SIT-DOWN DINNER

CHEF IVAR KRONENBURG

Hij ziet zi jn werk als hobby en geniet elke dag 
van de diversiteit.  Het belangri jkste vindt hi j 

duurzaamheid, werken met seizoensproducten 
van lokale leveranciers en natuurl i jk dat de 
gast geniet van gerechten. Ontdek het zelf 

met zi jn signatures dishes.
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Plankje brood | aïol i  |  tapenade 

Voorgerecht
Combinatie van Hollandse garnalen 

Hoofdgerecht
Gegrilde Black Angus Tournedos

bearnaisesaus |  seizoensgroenten |  Frites uit  Zuyd | 
Dijonmayonaise

Dessert
Chocolade moelleux

vanil le-i js |  frambozensaus

vanaf 47,50 p.p. (va. 25 personen)

Plankje brood | aïol i  |  tapenade 

Voorgerecht
Carpaccio van rund 

pestodressing |  rucola |  Parmezaanse kaas

Hoofdgerecht
Gegrilde zwaardvis 

roseval- of maïspuree |  seizoensgroenten 

Dessert
Lemon cheesecake

frambozen-sorbeti js

 

vanaf 37,50 p.p. (va. 25 personen)

26

Voor vegetariers bieden wij uiteraard een passend alternatief menu.

CHEF’S SIGNATURE I CHEF’S SIGNATURE II



Fingerfood
Huisgemaakte pizza 

Margherita |  Salami |  Funghi

Pasta’s
 Pasta Bolognese 
Pasta Gorgonzola

Penne met kippendijen
pestosaus |  verse basi l icum

Lasagne verde 
seizoensgroenten |  r icotta 

Salades
Frisse salade

gegri lde paprika |  spinazie
Schaal- en schelpdieren salade 

knoflook |  groene kruiden
Groene salade 

zongedroogde tomaten |  ol i jven |  knoflookcroutons

Diverse bourgondische broodsoorten 
tapenade |  aïol i

Dessert
Weckpotje huisgemaakte tiramisu

vanaf 37,50 p.p.  (va. 40 personen)

ITALIAN
FOOD 

MARKET
Italianen staan erom bekend goed eten te waarderen. Ontdek 

de pure smaak van Italië met de Italian Food Market. Geniet 

van een selectie aan vers bereide pizza’s, pasta’s en salades 

waar de liefde voor koken van ‘Di Mama’ vanaf spat!  
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Fingerfood
Oriental chicken bites 

Hoofdgerechten
Beef Rendang

rundstoofvlees |  kokossaus
Tai Pan

Singapore noodles |  garnalen 
Takoyaki

Japanse poffert jes |  verschil lende toppings 
Ramen bar

noodles |  groentebouil lon |  diverse toppings
Honey glazed pork ribs

Gekookte witte ri jst

Salades
Glasnoedels salade

krab |  shi itake  
Gado-gado salade 

Salade van: peulen |  taugé |  gemarineerde gamba’s

Dessert
Spekkoek 

vanil le-i js |  lychees

vanaf 37,50 p.p. (va. 40 personen)

ASIAN
FOOD 

MARKET
In Azië vind je straten vol met street food en de 

bekendste food markets ter wereld. Maak een culinaire reis 

langs al het lekkers dat Azië te bieden heeft en geniet van 

de Aziatische lekkernijen.
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Red & Black Vegan Burger 6,5
black bun | burger rode biet & wortel | homemade rel ish

 
Mini brioche broodje entrecôte | boter-kruidensaus  6,5 

Broodje brisket  | chimichurri  6,5

Poké bowl zalm 7,5
r i jst  | sojabonen | radijs | komkommer | zeewiersalade

De volgende gerechten zi jn op verzoek ook
 vegetarisch verkri jgbaar.

Loaded fries 6
pulled chicken | cheddar

The New York Burger 7,5
klassiek broodje | 100% rundvleesburger | i jsbergsla |  
smokey BBQ-saus | witte kool | tomaat | bacon | ham | 

gefrituurde uienringen

Steamed bun | buikspek | hoisinsaus | bosui 6,5

Singapore noodles 6,5
roergebakken paksoi | garnalen

Caesar salad 5,5
boerenhoen | croutons | Parmezaanse kaas

Penne Pollo Pesto 5,5

Pizza Parma 4

vanaf 40 personen (min. 3 items p.p.)

FOOD
BY  

FEET
Wil je perfect aansluiten op de wensen van je gasten? Verras je 

gasten met een zelf samengestelde combinatie van street food en 

bites. Gasten vertrekken gegarandeerd met een voldaan gevoel aan 

het eind van de avond.
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Moodfood
Italiaans Moodfood   49

Gepresenteerd op een grote houten plank:  (per 7 personen)

Focaccia breadsticks met dips: tomatentapenade | pesto | ol i j fol ie | grof zeezout   

Mortadella   

Fel ino worst 

Gemarineerde oli jven 

Pecorino kaas  

Bruschetta | Gorgonzola | vi jgen

Grissini omwikkeld met prosciutto

Ansjovis

Arabisch Moodfood   49 

Gepresenteerd op een rond plateau:  (per 7 personen)

Pita 

Twee soorten hummus 

Gemarineerde dadels | ol i jven |  amandelen    

Falafel  

Gevulde wijnbladeren | r i jst  

Kerrie bloemkoolroosjes | dip 

Peppadew gevuld met roomkaas

Geitenkaas

Mini gehaktballetjes | Dahl ( l inzencurry)

30



Bites, Snacks & Desserts  

Tasty bites   2,95 p. st.

Yakitori  saté | sojasaus | lente-ui  

Briochebrood | kruidencrème | gerookte zalm | Hollandse garnalen  

Garnalenkroket met salpicon van Hollandse garnalen | cocktai lsaus    

Bruschetta | rauwe ham | cream cheese | perzik | munt 

Bruschetta | Fel ino salami | cherrytomaten | cream cheese 

Bruschetta |  peer |  Gorgonzola

Bruschetta |  gegri lde paprika |  kruidenkaas |  Aff i l la cress

Table bites
Notenmix 1,75 p.p.

Oli jvenmix 1,75 p.p.

Crudité  2,50 p.p.

Nacho’s 2,75 p.p.

Broodplankje |  tapenade |  aïol i    2,50 p.p.

Plankje met diversen |  ol i jven |  worst van Oli jck |  kaas    4,50 p.p.

Desserts 

Taartentrol ley: 4 verschil lende seizoenstaarten 5,95 p.p.

Chocoladefontein | roomsoesjes | fruit  | lange vingers | 5,95 p.p. 

spekjes | karamelblokjes | hazelnoten   

Weckpotje cheesecake | frambozenijs | coulis van bosvruchten of  6,95 p.p.

huisgemaakte t iramisu 

Moving Christmas tree gevuld | dessert assortiment 6,95 p.p.

Ben & Jerry’s |  diverse smaken  3,75 p.p.

Ipanema Passion: mangosorberti js | passievruchtsaus |  bastognekoek | s lagroom  5,95 p.p.

Favela Coco: kokosijs | chocoladesaus | huisgemaakte kokoskoekjes | s lagroom  5,95 p.p.

EVENT TIP

Mobiele bruschettabar
Onze chef doorkruist de ruimte met 
zi jn r i jdend hakblok, op zoek naar 

f i jnproevers. Hij  belegt à la minute 
bruschette met een selectie aan verse 
ingrediënten. Ook te combineren met 

l ive gesneden Pata Negra.
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Drankenarrangementen 
Binnenlands drankenarrangement
Onbeperkt bier van de tap | witte wijn | rode wijn | rosé | 

fr isdranken | binnenlands gedisti l leerd. 

(vieux | jonge jenever | bessenjenever | Beerenburg)

1 uur    12 p.p.

2 uur    18  p.p.

3 uur   23  p.p.

4 uur   27  p.p.

5 uur   30  p.p.

6 uur   33  p.p.

Uitbreiding drankenarrangement (o.b.v. 4 uur)

Fine wines & special beers (met Heineken Blade tap) 5 p.p.

Bacardi | Vodka | Red Bull  | Gin  7 p.p.

Cocktai lbar (3 soorten)  8 p.p.

Gin Tonic bar (3 soorten) 8 p.p.

Buitenlands gedisti l leerde dranken  10 p.p.

(compleet assortiment)

Heineken Blade met 3 (speciaal)  tapbieren  5 p.p.

Welkomstdranken / aperitief
Welkomstcocktai l   6 p.glas

Martini  Prosecco    5 p.glas

Cava MSVA brut 5 p.glas

Taitt inger Champagne   9 p.glas

‘NO & LOW’ PACKAGE

Kies voor ‘no and low’, met een heerl i jk 
drankenarrangement met zero- en low 

alcoholische dranken. Denk aan een 
alcoholvri je wijnproeveri j ,  Seedlip Gin 

& Tonic’s en Radler, Heineken 0.0% 
en Wieckse Witte 0.0%.

Vraag ons naar mogeli jkheden
 voor een no & low drankenarrangement.
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Uiteraard bieden wij  nog veel meer 

opties voor entertainment en food 

experiences. Wij  zi jn benieuwd naar de 

wensen, creatieve, bi jzondere of gekke 

ideeën en denken graag mee over hoe we dit 

kunnen real iseren. Geen verzoek of idee is 

ons te gek!

Heaters   35

Vuur statafel 42,50

Fakkels (6 stuks) 65

Gekleurde loper 14,50

Hostess  27,50

Security (extern)  42,50

Parkeerbegeleiding 27,50

Golfkar + chauffeur 50

Garderobedame   27,50

Toiletdame 27,50

High speed internet 125

Extra services

DJ   vanaf 1.050

Magische fotospiegel vanaf 885

Mental ist vanaf 585

Oesterdame/man vanaf 550

Walking acts/Steltenlopers  vanaf 1.550

Mini reuzenrad  vanaf 1.560

Polaroid meisje vanaf 550

Braaimaster vanaf 295

Entertainment & Food Experiences 

Champagne dame/man   vanaf 550

Macaron dame/man vanaf 550

Karaokeset vanaf 450

Silent disco area vanaf 495

Out of the Box (teambuilding spel)   vanaf 25 p.p.

Jeu de boules   vanaf 12,50 p. uur

Bowling pri js op aanvraag

Escape World rooms pri js op aanvraag
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Wie is de mol? (1,5 - 2 uur)  28 p.p.  
Het bekende, bloedstollende televisieprogramma dat zich alt i jd afspeelt 
op verre oorden is nu ook te spelen in Claus. Hoe goed ken j i j  je 
collega’s en wie is nog te vertrouwen?

Pupquiz (1,5 uur) 22,50 p.p.  
Ga in teams van 5 – 8 personen de str i jd met elkaar aan. De rondes hebben 
diverse thema’s. Laat je hersens kraken t i jdens deze oergezell ige pubquiz, 
want geen vraag is hetzelfde!

Zonnegroet - Yoga (30 - 60 min) v.a. 18 p.p.
Surya Namaskar, de zonnegroet, is een serie van 12 houdingen, die in een 
ononderbroken en soepele beweging worden uitgevoerd. Leer de basis en 
ga vervolgens met fr isse energie weer verder in de meeting.

Minute to Win It (1,5 uur) 22,50 p.p.
Snelheid, tactiek, teamspirit  en een vaste hand zi jn belangri jk om 
deze str i jd te winnen! Verzamel j i j  het beste team en win j i j  deze 
Minute to Win It?

 

 
Voor de organisatie van outdoor activiteiten werken wij  samen 
met professionele partners. Neem contact op voor meer 
informatie over de mogeli jkheden. The possibi l it ies are endless. 

ACTIVITEITEN
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We zijn ons bewust van de impact die wij  als samenleving hebben op 
onze omgeving en de wereld. We care!

We proberen deze fi losofie zoveel mogeli jk door te voeren in 
onze concepten. Heb je specif ieke wensen of eisen met betrekking 

tot duurzaamheid dan denken wij hier graag in mee.

SUSTAINABLE DECISIONS



Courtyard by Marriott
Het comfortabele 4-sterren Courtyard by Marriott hotel, met 260 hotelkamers en 10 meeting 

rooms, ligt op loopafstand van Claus. De moderne kamers zijn uitgerust met alle gemakken 

voor de (zakelijke) reiziger zoals luxueuze Marriott bedden, geluidsdichte ramen en deuren, USB 

stopcontacten, Smart TV met Chromecast en gratis wifi. In combinatie met Claus is het hotel de 

perfecte uitvalsbasis voor een meerdaags evenement vlakbij Schiphol.  

Room

1

2   

3

4

5

6 

7

8

9

10 (Auditorium) 

 8+9+10

 110

40

40

40

40

80

80

108

330

   

 

 48

16

16

16

16

30

30

120

   

 

 26

14

14

14

10

24

24

   

 

 40

24

24

24

24

32

32

150

   

 

 60

50

50

176

   

 

 

70

70

300

   

 

 82

41

41

41

41

15

15

71

71

133

275

   

 

 

16

16

16

16

8

8

32

32

68

   

 

Theater School U-shape Cabaret Cabaret Reception Boardroom sq. m.

37

123

45

LO B B Y

B R A S S E R I E

T H E  M A R K E T

H A L LWAY  T O  E L E VAT O R  N E W  R O O M S  &  T O  PAT H WAY  T O  C L A U S 

67

98

1 0
A U D I T O R I U M 

F OY E R  E A S T

F OY E R  W E S T

J E U  D E  B O U L E S

C H A L E T

T H E  YA R D 

T E R R A C E 

< - C L A U S



Papa’s Beach House 
Midden in het Haarlemmermeerse Bos ligt het intieme paviljoen Papa’s Beach House, met privé 

strand en prachtig uitzicht over het meer. Een unieke locatie die geschikt is voor lunch, borrel, 

diners, inspirerende vergaderingen en bedrijfsfeesten of een heerlijke barbecue. Papa’s Beach 

House wordt ook wel het best bewaarde geheim van het Haarlemmermeerse Bos genoemd. 

Loop in een heerlijke boswandeling vanaf Claus naar Papa’s Beach House en raak geïnspireerd 

door de prachtige groene omgeving.

Claus Park Collection
Claus is onderdeel van Claus Park Collection, samen met het 

Courtyard by Marriott Amsterdam Airport hotel en Papa’s Beach 

House. De combinatie van deze drie evenementenlocaties in 

het Haarlemmermeerse Bos zorgt ervoor dat wij altijd een uniek 

en volledig verzorgd (meerdaags) event kunnen samenstellen, 

dat volledig aansluit op al jullie wensen.

TERRAS

KEY WEST

BLUE  
MARLIN

TERRAS

STRAND

HET MEER

LE JARDIN

PRIEEL
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CAPACITEIT (personen)  Cabaret  Theater U-vorm  Diner Receptie    m2

Key West 

Key West + terras

Blue Marl in

Blue Marl in + terras

Le Jardin

Lake View Room

Papa’s exclusief op aanvraag

25 80

16

32 80

80

90

90

12

150

150

110

110

25

100 +20 veranda

120 + 75

140

140 + 55
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Claus beschikt over gratis 

parkeergelegenheid op locatie.

Bosweg 19, 2131 LX Hoofddorp

T 023 556 00 65 E sales@claus.nl 

W claus.nl

Papa’s
Beach House

Claus
Courtyard 

hotel
P PP

P

Haarlemmermeerse
Bos

IJweg

Bosweg

N201

Haarlem

650 mtr.

Schiphol

Amsterdam

Den Haag

Buslijn 300
Haarlem/Schiphol


