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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. Al 50 jaar streven wij  naar het creëren van onvergeteli jke ervaringen die mensen bij  elkaar brengen. 

Onze verschil lende eventruimtes hebben elk een eigen sfeer en karakter en sluiten daardoor aan op de meest uiteenlopende evenementen.

Bij  het organiseren van een evenement komt veel ki jken. Ons doel is om dat zo veel mogeli jk uit  handen te nemen zodat j i j  je kunt 

bezighouden met andere belangri jke zaken; de content van je boodschap bepalen, gasten de aandacht geven die ze verdienen en 

het maximale effect van de bijeenkomst real iseren.

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 clausparkcollection.nl

https://clausparkcollection.nl
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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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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 evenement tot 450 personen is The Patio  

de perfecte ruimte voor plenaire sessies, congressen, 

bedri j fsfeesten en diners. Voor groepen groter 

dan 450 personen kan The Patio gecombineerd 

worden met The Farmhouse. 

  • 6m2 videowall    • Buffetruimte

  • Line Array soundsystem • Bar

  • Podium (3x4)  • Privéterras

  

   

   

Max. 450 p. |  400 m2
BloemBloem is onze partner

voor inrichting en decoratie. Zi j 
zorgen voor compleet ingerichte 

evenementen met de mooiste 
bloemen, planten, meubilair en 
decor voor de perfecte sfeer.

BLOEMBLOEM
CONCEPT, DESIGN, DECORATION
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THE FARMHOUSE
EST. 1858

 
Ooit was The Farmhouse één 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

   • Privéterras met Zuid-Afrikaanse braai

   • Buffetruimte

   • Bar

  

Max. 120 p. |  175 m2
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IJZEREN FRITS
 

IJzeren Frits heeft de look & feel van een stoere sociëteit 

met relaxte zithoeken en een presentatieruimte. 

Daarnaast beschikt de ruimte over een 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-supporting pantry

   • Privéterras

   • Vergader/bil jarttafel

 

Max. 50 p. |  80 m2
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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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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 evenementen, diners,  

borrels en recepties voor gezelschappen tot 80 personen. 

Paparazzi  grenst direc t aan The Patio en is daardoor zeer 

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

Max. 80 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 res taurant met keuze uit verschil lende 

arrangementen. De compleet nieuwe bar is s inds deze

zomer een echte eye-catcher. K ies voor een tradit ioneel 

potje bowlen of probeer als één van de eers te in Europa de 

gloednieuwe bowlinggame Hyperbowlen. Hierbi j  draait het 

niet al leen om het raken van de pins, maar scoor je ook

 dubbele punten v ia l ichtgevende targets langs de baan. 

T ip: organiseer na de bi jeenkomst een 

bowlingtoernooi of ga al l - in en huur de bowling

exclusief voor je evenement. 
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Met onze packages bieden wij  de culinaire basis

voor een grote diversi teit  aan evenementen. Van een 

groot congres tot int ieme borrel,  van een high-end

sit-down dinner tot aan een toegankeli jke food market. 

Wij  werken waar mogeli jk lokaal en 

seizoensgebonden en onze gerechten zi jn al t i jd van hoge

k wali tei t  en verrassend.

Onze chef,  Ivar Kronenburg, s telt ieder seizoen de

gerechten bi j  onze ar rangementen samen. Daarbi j  z i jn

no waste, low foodmiles en het op=op pr incipe

belangri jke elementen.

Uiteraard hebben wij  voor al  onze ar rangementen een

vegetar ische var iant en houden wij  rekening met de

specif ieke dieet wensen van onze gasten.

Ons sales team staat k laar om vol enthousiasme een

passende of fer te te maken voor jouw evenement,

met de ar rangementen als basis maar al t i jd met oog voor

persoonli jke wensen. 

Locatiekosten
 

The Patio 2195

The Farmhouse est. 1858  795

IJzeren Frits 495

Paparazzi Bar  395

Barraca 1995

Hele locatie (ex. bowling) 

* Alle pr i jzen zi jn per dagdeel,  exclusief bt w en exclusief F&B.

* Voor een opeenvolgend dagdeel wordt 40% van de 

zaalhuur berekend.

* Er kan een minimale omzetgarantie gehanteerd worden.

* Exclusief event manager.

Dagdeel 1 09.0 0 - 17.0 0 uur

Dagdeel 2 18.0 0 - 02.0 0 uur

15
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MEETING & EVENT PACKAGES 



MEETING  
PACKAGES

Combineer een bijeenkomst in onze unieke vergaderzalen met 

één 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 zoetigheid

4 uur vergaderen |  energieke ochtendbreak

Middagprogramma:  ontvangst met zoetigheid 

4 uur vergaderen |  energieke middagbreak

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.
Een tafel vol met verse producten waarmee de gasten zelf 

hun perfecte lunch samenstellen. 

(voor groepen onder 40 p. geldt 90,- meerprijs)

THE INTERNATIONAL LUNCH +24,95 p.p.
Verse en gezonde lunch met warme en koude gerechten.

AFTER WORK BORREL +14,95 p.p. 
Sluit de dag goed af met speciaalbiertjes, Heineken 0.0%,

wijn of fris, gecombineerd met groentechips, noten en 
puntzak verse frites met mayonaise.

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

WIJ SERVEREN 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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A PRIVATE GATHERING
IN IJZEREN FRITS ONLY

Wil je ongestoord brainstormen in een gastvrije setting, met een brede selectie aan culinaire items binnen handbereik? IJzeren Frits biedt de 

mogelijkheid voor een volledig self-supporting arrangement. Gedurende de bijeenkomst staat de pantry gevuld met heerlijke bites, broodjes, zoetigheid, 

smoothies, koffie, thee en nog veel meer lekkers.

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

GRILL
THE FARMHOUSE ONLY

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!

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

Kippendijf i let van de Kemperhaan 
 Zalmzijde

Potj ie (braaimaster’s specialty)

Salades
Verse en gezonde salades die perfect aansluiten bij 

de gerechten die van de braai komen.

Inclusief verse frites |  bourgondisch brood | diverse sausen

Dessert
Mango-i js |  passievruchtensaus |  cookie crumble |  slagroom

38,50 p.p. (v.a. 40 personen)

19

Verzamel rondom de Zuid-Afrikaanse braai en aanschouw de 

kunsten van onze braaimaster. Laat je gasten genieten van de 

perfecte sfeer en onze bijzondere gerechten. Een evenement met 

een internationaal karakter en Hollandse kwaliteit.



FAMOUS 
BRAAIMASTER

EXTENDED
THE FARMHOUSE ONLY

20

Voor de echte liefhebber!

In dit uitgebreidere arrangement bereidt onze braaimaster 

zijn signature items. Een uniek evenement met high quality gerechten, 

een relaxte sfeer en goed gezelschap.

Van de Zuid-Afrikaanse braai
Bavette steak 

Picanha 
Boerewors

Kabeljauwfi let
Potj ie (braaimaster’s specialty)

Salades
Verse en gezonde salades die perfect aansluiten bij 

de gerechten die van de braai komen.

Inclusief verse frites |  bourgondisch brood | diverse sausen

Dessert
Kokos-i js |  ananascoulis |  blueberry

42,50 p.p. (v.a. 40 personen)



M A R K E T

S T R E E T F O O D

Een foodmarket met gerechten waarvan de chef ieder 

seizoen de samenstel l ing opnieuw bepaald. Er is volop keuze! 

Seizoensgebonden producten.

Het assortiment aan bijvangst van de dagmarkt

bepaalt de culinaire verrassing van

de chef.

Duurzame producten van lokale leveranciers.

Wij streven naar Zero Waste, waarbij soms de ene gast

geniet van risotto met zeebaars en de andere gast van

een verse penne met boerenhoen, op=op. Smakelijke 

handzame gerechten, in passend (biologisch afbreekbaar)

servies gepresenteerd.

Kennis en passie.

De foodstations worden bemand door

vriendelijke medewerkers vol kennis over en

passie voor hun producten.

Finishing touches.

De foodstations worden conceptueel 

gedecoreerd, zodat eten een beleving wordt.



Een foodmarket met gerechten waarvan de chef ieder 

seizoen de samenstel l ing opnieuw bepaald. Er is volop keuze! 

Finishing touches.

De foodstations worden conceptueel 

gedecoreerd, zodat eten een beleving wordt.

Burger bar
DIY burgers (do it yourself! )

met ad-ups uit het seizoen |  rund & vega

Pasta truck
Pasta station met keuze uit drie verse sauzen 

|  diverse toppings

Soup ‘n Salad

Moving
Loaded fries |  Mexican style

Zalm | hele zi jde |  huisgemaakte aardappelsalade

Zoete meisjes
Onze zoete meisjes gaan rond met buikbakken gevuld met 

i js jes, snoep en andere zoete verrassingen.

44,50 p.p. (v.a. 100 personen)

MENU 
(Suggestie)



WALKING DINNER
7-GANGEN 

In plaats van een statisch diner “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 bol staat van interessante ontmoetingen waar gasten 

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

gepresenteerd, altijd passend bij het gerecht en makkelijk te eten. 
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DOOR CHEF IVAR KRONENBURG  DOOR CHEF IVAR KRONENBURG  
GECERTIFICEERDE MSC VIS
Al onze vis heeft 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.

VIS

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!
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Carpaccio classico |  100% rund | pi jnboompitten |  parmezaan

Caesar salad |  croutons |  gekookt ei |  kippendij

Seizoenssoep | wisselende ingrediënten

Vis & Frites |  remoulade

Double Dutch burger |  rel ish van rode ui

Risotto |  wisselende ingrediënten

Mandari jnen-i js |  l icor 43 |  bitterkoek

39 p.p. (v.a. 40 personen)

Carpaccio van gele biet |  geitenkaas |  pittenmelange

Salade van opperdoes |  truffel |  groentenkrokant

Seizoenssoep | wisselende ingrediënten

Truffelraviol i  |  paddenstoelen |  peterselieboter

Red Carrot burger |  harissamayonaise |  zwarte brioche bun 

Kokosrisotto |  falafel bites |  l imoen |  koriander

Mandari jnen-i js |  l icor 43 |  bitterkoek

32,50 p.p. (v.a. 40 personen)



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 signature dishes.
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Zuurdesembrood met grasboter

Voorgerecht
Combinatie van Hollandse garnalen |  cocktai lsaus 

Hoofdgerecht
Gegrilde Black Angus Tournedos |  Bearnaisesaus 

marktgroenten van het seizoen |  verse frites

Dessert
van het seizoen

47,50 p.p. (v.a. 25 personen)

Zuurdesembrood met grasboter

Voorgerecht
Carpaccio classico |  100% rund | pi jnboompitten |  parmezaan 

Hoofdgerecht
Gegrilde zwaardvis |  marktgroenten van het seizoen  

Dessert
van het seizoen

37,50 p.p. (v.a. 25 personen)
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CHEF’S SIGNATURE I CHEF’S SIGNATURE II



Red & black vegan burger |  harissamayonaise 
zwarte brioche bun 6,5

Verse frites |  Dijon mayonaise 4

Loaded fries |  Mexican style 6,5

Double Dutch burger |  rel ish van rode ui 7,5 

Steamed bun | buikspek | hoisinsaus | bosui 6,5

Singapore noodles |  gewokte groenten |  sesam 6,5

vanaf 40 personen

LATE NIGHT SNACKS CROSTINI BAR
Vanaf een houten bar belegt onze chef ti jdens

jouw feestavond gedurende 2 uur de lekkerste crostini’s.
Met ingrediënten als rauwe ham, gerookte zalm, diverse

kazen en worsten, gegri lde groenten en verse groene
kruiden. Op de bar staan ook schalen met oli jven, 
diverse soorten hummus met crackers en crudité.

Daarnaast serveren onze kelners ti jdens deze 2 uur ook
bitterballen en falafel bites (2 p.p.).

15 p.p. (v.a. 40 personen)
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BITES DESSERTS
Tasty bites   3 p. st.

Thai chicken spiesje

Briochebrood gerookte zalm |  Hollandse garnalen

In de mix: garnalenkroket |  Black Angus kroket    

Bruschetta |  tomaten |  basi l icum | mozzarel la 

Mini pita gevuld met:  5 p. st
    Carpaccio |  rucola |  pesto

    Gerookte zalm |  crème fraîche |  spinazie

    Gegri lde groenten |  hummus

Table bites
Notenmix 1,75 p.p.

Oli jvenmix 1,75 p.p.

Crudité  2,50 p.p.

Nacho’s 2,75 p.p.

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

Desserts 

Taartentrolley (vanaf 60 personen)  5,95 p.p.
4 verschil lende seizoenstaarten

Chocoladefontein (vanaf 40 personen)   5,95 p.p. 
Fruit |  roomsoesjes | lange vingers | spekjes | karamelblokjes |  hazelnoten

Weckpotje      6,95 p.p.
Cheesecake |  frambozenijs |  bosvruchten of huisgemaakt t iramisu

Moving Christmas tree (vanaf 80 personen)  6,95 p.p.
Gevuld met dessert assortiment

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

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

Favela Coco  5,95 p.p  
Kokosijs |  chocoladesaus |  huisgemaakte kokoskoekjes |  s lagroom
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‘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 de mogeli jkheden
 voor een no & low drankenarrangement.

 
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

29
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High speed internet 125 

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

Onderstaande tarieven zi jn al leen van toepassing als  

u ervoor kiest om meer personeel in te zetten dan de  

standaard gebruikt door Claus*: 

Event manager  42,50

Medewerker bediening   32,50

Zelfstandig werkend kok   42,50

Technische medewerker  32,50

Schoonmaker  27,50
*Minimale afname is 4 uur       
 

Extra services/Personeel
Brazi l iaanse Samba danseressen  vanaf 300

DJ   vanaf 1.050

Magische fotospiegel vanaf 885

Mental ist vanaf 585

Oesterdame/man vanaf 550

Karaoke caravan  vanaf 1.750

Mini reuzenrad  vanaf 1.560

Polaroid meisje vanaf 550

Entertainment & Food Experiences 

Champagne dame/man   vanaf 550

Macaron dame/man vanaf 550

Karaokeset vanaf 450

Silent disco area vanaf 495

Braaimaster vanaf 295

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!

Bowling pri js op aanvraag

Bowling cl inic vanaf 600

Escape World rooms pri js op aanvraag 

Jeu de boules   vanaf 12,50 p. uur

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

Wie is de mol? (1,5 -  2 uur)    28 p.p.

Pubquiz (1,5 uur)  22,50 p.p.

Zonnegroet - Yoga (30 - 60 min) v.a. 18 p.p.

Minute to Win it  (1,5 uur)  22,50 p.p.

AR Citygame 28 p.p.

VR game  22,50 p.p.

 

Activiteiten
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Test imonials

Carla Dings
Manager HR Transformation and Communications - Royal BAM Group nv. 

“Hi Sandra. Onze dag was weer een dag voor in de boeken. Dit is natuurl i jk voor een groot deel te danken aan jul l ie 
support. De technische dienst was top, zi j  hielpen ons zelfs nog met het vouwen van krukken. De eventmanager en 

j i j  hebben het super gedaan. Dank weer hiervoor.” 

David Seigers
Manager Operation Resourse Unit - BAM Infra Rail  bv.

“Dag Sandra. Wij zi jn, net als voorgaande editie, weer te spreken over jul l ie performance. Met name het actieve

meedenken vanuit jul l ie personeel is iets wat er bovenuit steekt.”

Elenita Christian
Executive Assitant - SoftwareONE

“Beste Sandra, onze 2-daagse workshop zit er op - nogmaals ontzettend bedankt voor de goede organisatie vanuit 

jul l ie kant! Vanaf mijn eerste ontmoeting met jou had ik het gevoel dat het goed zat, en dat is gebleken. Ook vanuit

mijn organisatie volop complimenten voor de locatie en voorzieningen. Complimenten aan het personeel - die zi jn 

al lemaal zeer vriendeli jk en behulpzaam geweest. En mijn persoonli jke dank aan jou voor de hartel i jke ontvangst

bij  de eerste ontmoeting, het meedenken ti jdens de voorbereiding en de uiteindeli jke invull ing. Top! Ik hoop in de

toekomst nog een keer met je te kunnen samenwerken.”
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Martin Smith
Projectmanager - Bureau voor Reuring

“Een al l- in locatie met al le faci l iteiten voor een brede doelgroep onder één dak. Met een team dat alt i jd een stapje 
extra zet en ervoor zorgt dat elke productie een succes wordt.” 



Our sustainable pledges 
Wij zi jn toegewijd aan het volgen, verbeteren en promoten van goede duurzaamheidsprakti jken. Bi j  zakeli jke besl issingen, ook strategisch, 

wordt rekening gehouden met het in evenwicht brengen van de economische behoeften van ons bedri j f .  Wij  nemen verantwoordeli jkheid voor 

onze omgeving en het sociale welzi jn van al degenen met wie we samenwerken. Onze sustainable pledges zi jn. . .

PRODUCTEN

Onze producten worden met zorg

door onze chef uitgezocht en

zijn het liefst biologisch.

LEVERANCIERS

Wij maken bij voorkeur en met

trots zo veel mogelijk gebruik van

lokale duurzame leveranciers.

AFVAL

Ons afval wordt gescheiden en wij

werken bij voorkeur alleen met 

biologische afbreekbare waste.

ZOUT

Voor de gezondheid van onze

gasten gebruiken wij minder

zout in onze gerechten.

BUURT

In 30 jaar is er een hechte band

met de buurt opgebouwd. Wij 

steunen graag waar dat nodig is.

KLIMAAT

Wij maken op een bewuste en 

energiebesparende manier gebruik

van verlichting en verwarming.

TEAM

Ontwikkeling van ons personeel

doen wij o.a. via ons Talent

Program. Team = family.

MINDER VLEES

Wij stimuleren om het gebruik 

van vlees in goede balans te krijgen 

door meerdere opties te bieden.
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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.

650 MTR.
VAN 
CLAUS
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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.

K E Y W E S T

B LU E
M A R L I N

H E T M E E R

S T R A N D T E R R A S

T E R R A S

P R I E E L

L E  J A R D I N
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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 LW AY TO  E L E VATO R  N E W  R O O M S  &  TO  PAT H W AY TO  C L AU S 

67

98

10
AU D I TO 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 AC E 

< - C L AU S

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

vergaderzalen, 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 event vlakbij Schiphol.  
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20 MTR.
VAN 
CLAUS



Claus beschikt over gratis 

parkeergelegenheid op locatie.

Bosweg 19 2131 LX Hoofddorp

T 023 556 00 65 |  E sales@claus.nl 

W clausparkcollection.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

sales@claus.nl
https://clausparkcollection.nl

