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Receptie-arrangementen

De Balzaal
Hier ontvangt u uw gasten op koninklijke wijze! De Balzaal is gelegen in het hart van Het Paleis en kijkt
uit op de Paleistuin en het voormalige koetshuis. De zaal is schitterend verlicht door kroonluchters.
Receptiearrangement – 2 uur
Inclusief
- Huur van de Balzaal
- Statafels met bloemdecoratie
- Drankenarrangement
bier, wijn, fris, water, jus d’orange, Schulpsappen

- Tafelgarnituren
verse noten, zoute stengels, cruditées met dip

- Hapjesarrangement
3 koude en 2 warme luxe hapjes p.p.

Bij 50 personen: € 96,00 p.p. incl. BTW (€ 82,- excl. BTW)
Extra gasten: € 48,50 p.p. incl. BTW (€ 43,- excl. BTW)
Maximaal 100 personen

MC Café
Het sfeervolle MC Café bevindt zich in de voormalige keuken van Het Paleis. Waar voorheen alleen
de koks en de bediening van de koningin kwamen, kunt u nu aangenaam toasten.
Receptiearrangement – 2 uur
Inclusief
- Huur van MC Café
- Statafels met bloemdecoratie
- Drankenarrangement
bier, wijn, fris, water, jus d’orange, Schulpsappen

- Tafelgarnituren
foccacia met dip, olijven, cruditées, gemixte noten

- Hapjesarrangement
drie eenvoudige warme hapjes p.p.

Bij 50 personen: € 68,00 p.p. incl. BTW (€ 58,- excl. BTW)
Extra gasten: € 43,50 p.p. incl. BTW (€ 38,- excl. BTW)
Maximaal 100 personen.

Diner in de Balzaal
De Balzaal
Koninklijk dineren! Koningin-moeder Emma gebruikte deze zaal al voor diners en intieme feestjes.
Diner uitgeserveerd in de Balzaal – 3 uur
18.00—18.30 uur
Ontvangst
18.30—20.30 uur
Driegangendiner in de Balzaal
20.30—21.00 uur
Koffie/thee en afsluiting

Inclusief
- Huur van de Balzaal
- Tafels met bloemdecoratie
- Aperitief in het Trappenhuis of MC Café
- Tafelgarnituur en 2 amuses
- Driegangendiner in de Balzaal
- Wijn en water tijdens het diner
- Koffie of thee en chocolade
Bij 30 personen: € 235,00 p.p. incl. BTW (€ 201,- excl. BTW)
Extra gasten: € 159,00 p.p. incl. BTW (€ 139,- excl. BTW)
Maximaal 70 gasten

Walking dinner in de Balzaal – 3 uur
18.00—18.30 uur
Ontvangst
18.30—20.30 uur
Walking dinner in de Balzaal
20.30—21.00 uur
Koffie/thee en afsluiting
Inclusief
- Huur van de Balzaal
- Tafels met bloemdecoratie
- Aperitief in het Trappenhuis of MC Café
- Tafelgarnituur en 2 amuses
- Vijf gerechtjes in de Balzaal
- Wijn en water tijdens het diner
- Koffie of thee en chocolade
Bij 30 personen: € 240,00 p.p. incl. BTW (€ 205,- excl. BTW)
Extra gasten: € 164,50 p.p. incl. BTW (€ 143,- excl. BTW)
Maximaal 100 gasten

Diner in MC Café

MC Café
In de sfeervolle voormalige keuken van Het Paleis, met de originele rookkast.
Diner uitgeserveerd in MC Café – 3 uur
18.00—18.30 uur
Ontvangst
18.30—20.30 uur
Driegangendiner in MC Café
20.30—21.00 uur
Koffie/thee en afsluiting
Inclusief
- Huur van MC Café
- Tafels met bloemdecoratie
- Aperitief in MC Café met 1 amuse
- Driegangendiner in MC Café
- Wijn en water tijdens het diner
- Koffie of thee en chocolade

Bij 30 personen: € 187,00 p.p. incl. BTW (€ 161,00 excl. BTW)
Extra gasten: € 145,00 p.p. incl. BTW (€ 126,- excl. BTW)
Maximaal 50 gasten

Walking dinner in MC Café – 3 uur
18.00—18.30 uur
Ontvangst
18.30—20.30 uur
Walking dinner in MC Café
20.30—21.00 uur
Koffie/thee en afsluiting
Inclusief
- Huur van MC Café
- Tafels met bloemdecoratie
- Aperitief in MC Café met 1 amuse
- Vijf gerechtjes in MC Café
- Wijn en water tijdens het diner
- Koffie of thee en chocolade
Bij 30 personen: € 191,00 p.p. incl. BTW (€ 165,- excl. BTW)
Extra gasten: € 149,00 p.p. incl. BTW (€130,- excl. BTW)
Maximaal 100 gasten

Diner in MC Café

MC Café
In de sfeervolle voormalige keuken van Het Paleis, met de originele rookkast.
Luxe diner buffet in MC Café – 3 uur
18.00—18.30 uur
Ontvangst
18.30—20.30 uur
Diner buffet in MC Café
20.30—21.00 uur
Koffie/thee en afsluiting
Inclusief
- Huur van MC Café
- Tafels met bloemdecoratie
- Aperitief in MC Café met 1 warm hapje
- Diner buffet van de Chef in MC Café
- Dranken uit Hollands assortiment
- Koffie of thee en chocolade

Bij 30 personen: € 161,00 p.p. incl. BTW (€ 138,00 excl. BTW)
Extra gasten: € 121,00 p.p. incl. BTW (€ 105,- excl. BTW)
Maximaal 80 gasten

Exclusieve openstelling
Bezoek na sluitingstijd het museum exclusief met uw gasten.
Eventueel onder begeleiding van onze professionele gidsen.
Kosten exclusieve openstelling museum (1,5 uur):
In combinatie met een van de arrangementen (1,5 uur):
Exclusieve openstelling interactieve 2e etage (1 uur):
Foto’s ‘Escherkamer’:

€ 900,- incl. BTW (€ 745,- ex BTW)
€ 450,- incl. BTW (€ 372,- ex BTW)
€ 175,- incl. BTW (€ 145,- ex BTW)
€ 5,- per stuk incl. BTW

Gids voor rondleiding van 1 uur:

€ 90,- per gids (max. 20 pers.) incl. BTW

Diner in de Zilverkamer

Zilverkamer
In de stijlvolle voormalige zilverkamer van Koning Willem III vindt u in de lades en kasten geen zilveren
bestek en borden meer. Wel de bijzondere werken van Hans van Bentem van verzilverd Boheems
glaswerk. Deze kamer is ideaal voor kleine zakelijke- en intieme familiediners.
Diner uitgeserveerd in de Zilverkamer – 3 uur
18.00—18.30 uur
Ontvangst
18.30—20.30 uur
Driegangendiner in de Zilverkamer
20.30—21.00 uur
Koffie/thee en afsluiting
Inclusief
- Huur van de Zilverkamer
- Tafels met bloemdecoratie
- Aperitief in het Trappenhuis of MC Café
- Tafelgarnituur en 2 amuses
- Driegangendiner in de Zilverkamer
- Wijn en water tijdens het diner
- Koffie of thee en chocolade
Bij 12 personen: € 213,00 p.p. incl. BTW (€ 182,- excl. BTW)
Bij 6 personen: € 277,- p.p. incl. BTW (€ 236,- excl. BTW)
Extra gasten: € 149,00 p.p. incl. BTW (€ 129,- excl. BTW)
Maximaal 12 gasten

Algemene informatie / voorwaarden

Algemene informatie
Bereikbaarheid
Auto:
Met de auto bereikbaar via de Utrechtse baan, volg de borden ‘centrum’. Parkeren is beperkt mogelijk in de
directe omgeving van Escher in Het Paleis. Wij raden aan om één van de parkeergarages te gebruiken zoals;
parkeergarage Museum Kwartier op ca. 80m afstand.

Openbaar vervoer:
Vanaf Den Haag Centraal Station: tram 15, 16 of 17; Halte Korte Voorhout.
Vanaf Station Den Haag Holland Spoor: tram 16 of 17; Halte Korte Voorhout.
Contact
Escher in Het Paleis
Lange Voorhout 74
2514 EH Den Haag
Telefoonnummer: 070-4277730
Email: reservering@escherinhetpaleis.nl
Algemene voorwaarden
Aantallen
Indien u met minder dan het gestelde aantal gasten gebruik wilt maken van één van de omschreven
arrangementen, betaalt u altijd voor het minimale aantal gasten van het desbetreffende arrangement.
Prijzen
Alle prijzen zijn, als aangegeven, in euro’s, in-/exclusief BTW en andere overheidsheffingen en exclusief heffingen
zoals Buma Stemra etc. Wijzigingen in deze heffingen zullen altijd aan de opdrachtgever worden doorbelast.
Cateraar
Voor alle evenementen wordt in principe gebruik gemaakt van de vaste cateraar van Escher in Het Paleis,
Catering Meesters. De communicatie tussen de opdrachtgever en de cateraar gaat via Escher in Het Paleis. Een
proefdiner n.a.v. een reservering is mogelijk in overleg met de cateraar. Kosten: € 120,- per twee personen,
inclusief een glas wijn per gang en personeel.
Copyright
De informatie en het beeldmateriaal in deze brochure is eigendom van Escher in Het paleis en mag niet zonder
toestemming door derden worden gebruikt. Het werk van Escher is beschermd onder het copyright van de M.C.
Escher Company en mag niet zonder toestemming, worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Kijk voor
meer informatie over copyright op het werk van M.C. Escher, op de website: www.mcescher.com
Huurvoorwaarden
De algemene Huurvoorwaarden gelden voor gebruik van Het Paleis.
Mocht u deze wensen te ontvangen kunt u hiervoor contact met ons opnemen.
Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering geldt dat tot een week van te voren, de door ons te betalen kosten door de opdrachtgever
worden vergoed. Vanaf een week van te voren gelden 100% kosten

