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Ontvangst: hartelijk welkom!
• Koffie, thee en koekjes van de Koeckebackers
• Plat en bruisend Ecotap water

Ochtendpauze: even nieuwe energie opdoen met zoete lekkernijen
•  Koffie, thee, biologische sappen van Schulp met bananenbrood en lemon drizzle cake
• Plat en bruisend Ecotap water
• Fruitwater

Lunch time! We serveren u een broodjeslunch van het seizoen
•  Huisgemaakte soep van het seizoen
•  Een mix van harde en zachte broodjes, wraps en broodtaart; rijkelijk belegd met

luxe vleeswaren, kazen en vissoorten en diverse toppings en dressings
•  Een assortiment van hartige taartjes van Pom-Pie
•  ‘Zero waste’ salade van de dag
•  Jus d’orange, biologische melk en biologische sappen van Schulp
•  Koffie, thee en Ecotap water
•  Handfruit

Middagpauze: een korte break met wat lekkers, zodat u zich daarna weer volledig 
kunt focussen op uw conferentie
U kunt kiezen uit de:
•  Middag break met koffie, thee, frisdranken en Pipers chips (diverse smaken)
•  Healthy break met plat en bruisend Ecotap water, smoothies (seizoensgebonden)

en granolabars van Firma Taart

Liever een warme lunch? Kijk op pagina 13 voor de mogelijkheden. 
Hiervoor is een toeslag van toepassing van € 1,75 € 1,61 

Dagarrangement (8 uur) tot en met 100 personen € 55,00 € 50,46
Dagarrangement (8 uur) vanaf 101 personen € 49,00 € 44,95
Exclusief zaalhuur en audiovisuele apparatuur

Borrel
Wilt u de dag afsluiten met een borrel?
Wij bieden u een volledig arrangement aan 
met wijn, bier en frisdranken en luxe nootjes 
van Gotjé.
Eén uur borrelen:  € 9,95 p.p.
Daarna per extra half uur:  € 4,95 p.p.
Prijs is incl. btw

Deze prijzen gelden voor ons cateringaanbod in 2022. De prijzen 
en producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Onze 
prijzen worden weergegeven als inclusief BTW / exclusief BTW en 
per persoon, tenzij anders vermeldt.

C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S

Arrangementen
Incl. btw Excl. btwPrijzen zijn per persoon

Moyee Coffee
Wij ontvangen u graag met een (h)eerlijk kopje
koffie! Duurzaamheid vinden wij belangrijk en
dat ziet u terug in de producten die wij serveren.
Neem onze Moyee Coffee: biologische koffie van
de allerhoogste kwaliteit. De koffie komt voort
uit een fairchain, waarbij de hele koffieketen
profiteert van een eerlijke opbrengst.
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Afhankelijk van het dagdeel waarvoor u het arrangement boekt, 
is de ochtend- of middagpauze van toepassing.

Ontvangst: hartelijk welkom!
• Koffie, thee en koekjes van de Koeckebackers
• Plat en bruisend Ecotap water

Ochtend: even nieuwe energie opdoen met zoete lekkernijen
•  Koffie, thee, biologische sappen van Schulp met bananenbrood

en lemon drizzle cake
• Plat en bruisend Ecotap water
• Fruitwater

Middagpauze: een korte break met wat lekkers, zodat u zich 
daarna weer volledig kunt focussen op uw conferentie.
U kunt kiezen uit de:
•  Middag break met koffie, thee, frisdranken en Pipers chips (diverse smaken)
•  Healthy break met plat en bruisend Ecotap water, smoothies (seizoensgebonden)

en granolabars van Firma Taart

Uw dagdeelarrangement uitbreiden met een broodjeslunch 
van het seizoen? Dat kan! € 19,50 € 17,88
• Huisgemaakte soep van het seizoen
•  Een mix van harde en zachte broodjes, wraps en broodtaart;

rijkelijk belegd met luxe vleeswaren, kazen en vissoorten
met diverse toppings en dressings

• Een assortiment van hartige taartjes van Pom-Pie
• Jus d’orange, biologische melk en biologische sappen van Schulp

Dagdeelarrangement (4 uur) tot en met 100 personen € 24,00 € 21,88 
Dagdeelarrangement (4 uur) vanaf 101 personen € 18,50 € 17,01
Exclusief zaalhuur en audiovisuele apparatuur

Borrel
Wilt u de dag afsluiten met een borrel?
Wij bieden u een volledig arrangement aan 
met wijn, bier en frisdranken en luxe nootjes 
van Gotjé.
Eén uur borrelen:  € 9,95 p.p.
Daarna per extra half uur:  € 4,95 p.p.
Prijs is incl. btw

C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S

Arrangementen
Incl. btw Excl. btwPrijzen zijn per persoon

Extra boost
Wilt u de lunch uitbreiden met extra 
gerechten, zoals een heerlijke poké bowl 
of linzensalade? Op pagina 12 vindt u 
een volledig overzicht van de aanvullende 
mogelijkheden!

Deze prijzen gelden voor ons cateringaanbod in 2022. De prijzen 
en producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Onze 
prijzen worden weergegeven als inclusief BTW / exclusief BTW en 
per persoon, tenzij anders vermeldt.
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Extra boost
Wilt u de lunch uitbreiden met extra 
gerechten, zoals een heerlijke poké bowl 
of linzensalade? Op pagina 12 vindt u 
een volledig overzicht van de aanvullende 
mogelijkheden!

Ontvangst: hartelijk welkom!
• Koffie, thee en koekjes van de Koeckebackers

Ochtendpauze: even nieuwe energie opdoen met zoete lekkernijen
•  Koffie, thee, biologische sappen van Schulp met bananenbrood

en lemon drizzle cake
• Plat en bruisend Ecotap water

Lunch time! We serveren een lekkere broodjeslunch in De Tropen 
café-restaurant
• Huisgemaakte soep van het seizoen
• Een mix van harde en zachte rijkelijk belegde broodjes
• Een assortiment van hartige taartjes van Pom-Pie
• Jus d’orange en plat en bruisend Ecotap water
• Handfruit

Middagpauze: een korte break met wat lekkers, zodat u zich daarna weer 
volledig kunt focussen op uw meeting.
• Koffie, thee en frisdranken met granolabars van Firma Taart
• Plat en bruisend Ecotap water

Ook in de vergaderzaal serveren wij plat en bruisend Ecotap water.

Onze complete vergaderarrangementen zijn te boeken van 10 tot en 
met 40 personen. De arrangementen zijn inclusief zaalhuur voor  
de Raadzaal, Bestuurskamer, Regentenkamer, Emmazaal en Clauszaal.

Incl. btw Excl. btw

Acht uur vergaderen met lunch € 84,50 € 74,32
Inclusief zaalhuur en in de zaal aanwezige audiovisuele apparatuur

Prijzen zijn per persoon

C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S

Complete vergaderarrangementen 

Borrel
Wilt u de dag afsluiten met een borrel?
Wij bieden u een volledig arrangement aan 
met wijn, bier en frisdranken en luxe nootjes 
van Gotjé.
Eén uur borrelen:  € 9,95 p.p.
Daarna per extra half uur:  € 4,95 p.p.
Prijs is incl. btw

Deze prijzen gelden voor ons cateringaanbod in 2022. De prijzen 
en producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Onze 
prijzen worden weergegeven als inclusief BTW / exclusief BTW en 
per persoon, tenzij anders vermeldt.
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Incl. btw Excl. btwPrijzen zijn per persoon

Vier uur vergaderen € 48,50 € 43,00
Inclusief zaalhuur en in de zaal aanwezige audiovisuele apparatuur

Ontvangst: hartelijk welkom!
• Koffie, thee en koekjes van de Koeckebackers

Pauze: even nieuwe energie opdoen met zoete lekkernijen
•  Koffie, thee, biologische sappen van Schulp met bananenbrood

en lemon drizzle cake
• Plat en bruisend Ecotap water

Lunch time! We serveren een lekkere broodjeslunch in De Tropen 
café-restaurant
• Huisgemaakt soepje van het seizoen
• Een mix van harde en zachte rijkelijk belegde broodjes
• Een assortiment van hartige taartjes van Pom-Pie
• Jus d’orange en plat en bruisend Ecotap water
• Handfruit

Ook in de vergaderzaal serveren wij plat en bruisend Ecotap water.

Incl. btw Excl. btw

Vier uur vergaderen met lunch € 59,50 € 52,86
Inclusief zaalhuur en in de zaal aanwezige audiovisuele apparatuur

Prijzen zijn per persoon

Complete vergaderarrangementen 

C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S

Borrel
Wilt u de dag afsluiten met een borrel?
Wij bieden u een volledig arrangement aan 
met wijn, bier en frisdranken en luxe nootjes 
van Gotjé.
Eén uur borrelen:  € 9,95 p.p.
Daarna per extra half uur:  € 4,95 p.p.
Prijs is incl. btw

Onze complete vergaderarrangementen zijn te boeken van 10 tot en 
met 40 personen. De arrangementen zijn inclusief zaalhuur voor  
de Raadzaal, Bestuurskamer, Regentenkamer, Emmazaal en Clauszaal.

Ontvangst: hartelijk welkom!
• Koffie, thee en koekjes van de Koeckebackers

Pauze: even nieuwe energie opdoen met zoete lekkernijen
•  Koffie, thee, biologische sappen van Schulp met bananenbrood

en lemon drizzle cake
• Plat en bruisend Ecotap water

Ook in de vergaderzaal serveren wij plat en bruisend Ecotap water.

Deze prijzen gelden voor ons cateringaanbod in 2022. De prijzen 
en producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Onze 
prijzen worden weergegeven als inclusief BTW / exclusief BTW en 
per persoon, tenzij anders vermeldt.

Schulp Vruchtsappen
U proeft het: Schulp Vruchtensappen zitten vol 
gezond fruit. De biologische sappen worden op 
duurzame wijze geproduceerd van lokaal geteeld 
fruit. Om de foodmiles te beperken, vindt het 
hele proces van persen tot afvullen plaats in 
eigen huis. Maar dat niet alleen.. De sappen zijn 
verrukkelijk: puur vruchtensap zonder enige 
toevoeging!

Koeckebackers 
Koekjes van de Koeckebackers, dat is even andere
koek. Deze overheerlijke koeken worden 
gemaakt door een sociale onderneming. 
Koeckebackers biedt mensen met een afstand tot 
de arbeidsmark naast een werkplek, ook een kans 
op een succesvolle toekomst. Een fantastisch 
initiatief dat wij graag steunen!
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C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S

BREAks
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Koffie break € 4,00 € 3,67
• Koffie en thee
• Koekjes van de Koeckebackers
• Plat en bruisend Ecotap water

Koffiepauze deluxe € 7,25 € 6,76
• Koffie en thee
•  Assortiment van patisserie Kuyt: appelschnitt, brownies,

mini-meringues en macarons 
• Plat en bruisend Ecotap water

De vier-uurs deal € 10,00 € 9,17
•  Koffie, thee en plat en bruisend Ecotap water met koekjes van de Koekebackers
Gedurende één dagdeel in de vergaderzaal

De acht-uurs deal € 15,00 € 13,76
•  Koffie, thee en plat en bruisend Ecotap water met koekjes van de Koeckebackers
Gedurende de dag in de vergaderzaal

Frisse break € 8,50 € 7,80
•  Biologische sappen van Schulp en frisdranken
•  Kummel-kaaskoekjes, luxe notenmix van Gotjé en Pipers chips (diverse smaken)
•  Frisse appel

Energie Boost € 8,95 € 8,21 
• Fruitwater jar
• Smoothie (seizoensgebonden)
• Granolabar van Firma Taart
• Puntzakje met gedroogd fruit o.a. mango, abrikozen, vijgen, cranberry 

Smoothies (seizoensgebonden) € 5,50 € 5,05
• Smoothie met biologische sojamelk, agave, aardbei en kokosrasp
• Smoothie met rijstmelk, spinazie, banaan en verse gember
• Smoothie met kokosmelk, banaan & mango
• Smoothie met biologische yoghurt, bosvruchten & banaan

Ontbijtpackage Good vegan € 7,50 € 6,88
• Overnight Chia met rijstemelk, banaan en een topping van granola en kokosvlokken
• Tropisch fruit en jus d’orange

Ontbijtpackage Better € 9,50 € 8,72
•  Biologische yoghurt met granola van Tlant en diverse toppings

(o.a. hennepzaadjes, moerbeien, goijbessen, kokos)
• Mix van croissantjes & scones met clotted cream en diverse jams van Tlant
• Tropisch fruit en jus d’orange

Ontbijtpackage Best € 14,50 € 13,30
• Oeuf en cocotte met ham, kaas en bieslook (ook zonder ham verkrijgbaar)
• Mini chiabatta met huisgerookte zalm, avocadospread en alfafa
•  Mini waldkorn bolletje met belegen boerenkaas & tapenade van zongedroogde

tomaatjes
• Scotch pancake met maple siroop
• Cinnabun
• Ontbijtsmoothie van tropisch fruit

Tijd voor een break… 
Koffie, thee en wat lekkers! 

Incl. btw Excl. btwPrijzen zijn per persoon

C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S

Smoothies
Onze smoothies zijn volledig gemaakt van 
plantaardige producten. Zodat iedereen, 
veganistisch of niet, ervan kan genieten! 

Deze prijzen gelden voor ons cateringaanbod in 2022. De prijzen 
en producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Onze 
prijzen worden weergegeven als inclusief BTW / exclusief BTW en 
per persoon, tenzij anders vermeldt.
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• Biologisch handfruit van het seizoen  € 1,85 € 1,70 
• Verse fruitsalade € 4,75 € 4,36 
•  Biologische yoghurt met granola van Tlant en diverse 

toppings o.a. hennepzaad, gojibessen, gedroogd fruit  € 4,75 € 4,36 
•  Plantaardige yoghurt met granola van Tlant en diverse

toppings o.a. hennepzaad, gojibessen, gedroogd fruit € 5,75 € 5,28 
• Croissants en scones met jam van Tlant  € 3,50 € 3,21 
• Appelschnitt van patisserie Kuyt € 4,75 € 4,36 
• Gemberspijskoek van patisserie Kuyt € 3,75 € 3,44
• Bananenbrood van Rumbaba € 3,00 € 2,75 
• Lemon drizzle cake van Rumbaba € 3,00 € 2,75 
• Cranberry cake van Rumbaba € 3,00 € 2,75
• Carrotcake van patisserie Kuyt € 4,50 € 4,13 
• Cheesecake van patisserie Kuyt € 4,50 € 4,13 
• Chocolade brownies van patisserie Kuyt € 4,50 € 4,13 
• Eclaires in diverse smaken (seizoensgebonden)  € 3,75 € 3,44 
• Macarons van patisserie Kuyt € 3,00 € 2,75 
•  Mini-meringues in diverse smaken van patisserie Kuyt € 1,25 € 1,15 
• Petit fours  € 3,75 € 3,44 
• Petit fours met uw eigen logo  € 4,75 € 4,36 
• Granolabars van Firma Taart € 3,85 € 3,53 
• Tony Chocolonely (50 gram) € 2,50 € 2,29 

Soms wilt u gewoon wat extra’s…

Incl. btw Excl. btwPrijzen zijn per stuk, mogelijk vanaf tien stuks per item

C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S

Tlant 
Tlant is een bakkerij die zich bezig houdt met 
duurzaam ondernemerschap rondom voeding. 
Ze leggen verbinding tussen gezond eten, lokale 
boeren en het land. En dat resulteert in heerlijke, 
eerlijke producten, zoals de granola die wij 
serveren!

Deze prijzen gelden voor ons cateringaanbod in 2022. De prijzen 
en producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Onze 
prijzen worden weergegeven als inclusief BTW / exclusief BTW en 
per persoon, tenzij anders vermeldt.



B A N Q U E T I N G  2 0 2 2

LUNCH
C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S
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Goede beslissingen worden niet op 
een lege maag genomen…

Hollandse lunch € 19,50 € 17,88
•  Mix van verschillende soorten broodjes met diverse vleeswaren,  

kaas en vissoorten
•  Jus d’orange, biologische melk, biologische sappen van Schulp
•  Handfruit van het seizoen

Broodjeslunch van het seizoen € 24,75 € 22,71
•  Huisgemaakte soep van het seizoen
•   Een mix van harde en zachte broodjes, wraps en broodtaart; 

rijkelijk belegd met luxe vleeswaren, kazen, vissoorten
en diverse toppings en dressings

•   Een assortiment van hartige taartjes van Pom-Pie
•  Jus d’orange, biologische melk en biologische sappen van Schulp 
•  Handfruit van het seizoen

Verantwoorde lunch € 24,75 € 22,71 
• Huisgemaakte soep van het seizoen
•  Groene salade van courgetti, asperges, avocado, groene paprika, sojaboontjes,

groene tomaatjes met een mix van noten en balsamicodressing
•  Kikkererwten feta salade, paprika, komkommer, rode ui, cherry tomaten

en koriander
• Biologisch breekbrood van Carl Siegert met roomboter
• Pikante hummus, baba ganoush en muhammara
•  Fruitwater jar, plat en bruisend Ecotap water en biologische

sappen van Schulp

Wilt u de broodjeslunch van het seizoen 100% biologisch? 
Dan geldt een supplement van  € 8,00 € 7,28

Wilt u de broodjes in één van onze luncharrangementen 
vervangen door een groter aantal mini-broodjes?  
Dan geldt een supplement van € 2,50 € 2,29

De Hollandse lunch, broodjeslunch van het seizoen  
en de salades zijn vanaf tien personen. De overige lunch -
mogelijkheden zijn vanaf dertig personen.

Incl. btw Excl. btwPrijzen zijn per persoon

Deze prijzen gelden voor ons cateringaanbod in 2022. De prijzen 
en producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Onze 
prijzen worden weergegeven als inclusief BTW / exclusief BTW en 
per persoon, tenzij anders vermeldt.

Schulp Vruchtsappen
U proeft het: Schulp Vruchtensappen zitten vol 
gezond fruit. De biologische sappen worden op 
duurzame wijze geproduceerd van lokaal geteeld 
fruit. Om de foodmiles te beperken, vindt het 
hele proces van persen tot afvullen plaats in 
eigen huis. Maar dat niet alleen.. De sappen zijn 
verrukkelijk: puur vruchtensap zonder enige 
toevoeging!
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C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S

Goede beslissingen worden niet op 
een lege maag genomen…

Aanvullende mogelijkheden 
• Huisgemaakte soep van de dag € 3,75 € 3,44
• Plak Cornbread met zure room en tomatenchutney € 4,25 € 3,90 
• Broodje kroket van Lodewijck met mosterd vegan € 4,75 € 3,36
• Saucijzenbroodje van de Vegetarische slager €  4,25 € 3,90 

Salades € 4,50 € 3,90
•  Salade met falafel, winterpeen, radijs, komkommer,

olijven en rode kool
•  Groene salade van courgetti, asperges, avocado, groene

paprika, sojaboontjes, groene tomaatjes met een mix van noten
en balsamicodressing

•  Salade met huisgerookte zalm, edamame boontjes,
bruine rijst, komkommer, rode biet en avocado

•  Couscous salade met rode paprika, bosui, geroosterde
pompoen en wortel, basilicum, linzen en tomaat

•  Kikkererwten feta salade, paprika, komkommer, rode ui,
cherrytomaten en koriander

•  Bulgursalade met gepofte paprika dressing, zongedroogde
tomaatjes, rode ui, komkommer, peterselie en kikkererwten

• Pom-pie linzencurry vegan € 4,00   € 3,69 
• Pom-pie met spinazie-feta € 4,00 € 3,69 
• Pom-pie met beef-guinness € 4,00  € 3,69 
• Pom-pie met Thai-chicken € 4,00 € 3,69 

• Rib eye, versgesneden door de chef aan uw buffet € 4,50 € 4,13

Wilt u de broodjes in één van onze luncharrangementen 
vervangen door een groter aantal mini-broodjes?  
Dan geldt een supplement van € 2,50 € 2,29

De Hollandse lunch, broodjeslunch van het seizoen en de salades zijn vanaf tien 
personen. De overige lunchmogelijkheden zijn vanaf dertig personen. 

Incl. btw Excl. btwPrijzen zijn per persoon

Taartjes van Pom-Pie
Deze heerlijke, ambachtelijke taartjes van Pom-
Pie worden zorgvuldig en met veel liefde met de
hand gemaakt. En dat proeft u. Alle Pom-Pies zijn
goed gevuld met hoogwaardige ingrediënten.
In ons menu vindt u verschillende smaken zodat 
er voor iedereen wat tussen zit!

Deze prijzen gelden voor ons cateringaanbod in 2022. De prijzen 
en producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Onze 
prijzen worden weergegeven als inclusief BTW / exclusief BTW en 
per persoon, tenzij anders vermeldt.
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C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S

Oosterse lunch  € 26,50 € 24,31
• Indiase kip masala
• Vegetarische curry met groenten
•  Groene salade van courgetti, asperges, avocado, groene paprika, sojaboontjes,

groene tomaatjes met een mix van noten en balsamicodressing
• Quinoa salade met gegrilde groenten
• Biologische rijst
• Biologisch breekbrood van Carl Siegert met roomboter
• Mini-dessert van de chef
• Fruitwater jar, plat en bruisend Ecotap water en biologische sappen van Schulp

Toscaanse lunch € 26,50 € 24,31 
• Ravioli gevuld met spinazie & ricotta
• Geroosterde aardappel met Provençaalse kip
• Tomatensalade met rode ui
• Salade met feta, olijven, komkommer, tomaat, paprika
• Biologisch breekbrood van Carl Siegert met roomboter
• Mini-dessert van de chef
• Fruitwater jar, plat en bruisend Ecotap water en biologische sappen van Schulp

Tropische lunch  € 26,50 € 24,31
• Nasi goreng met kip of tempé
• Tjap tjoy met basmati rijst
• Zoetzuur salade
• Oosterse salade met o.a. paksoi, taugé, winterpeen, komkommer & koriander
• Biologisch breekbrood van Carl Siegert met roomboter
• Mini-dessert van de chef
• Fruitwater jar, plat en bruisend Ecotap water en biologische sappen van Schulp

Streetfood lunch  € 32,75 € 30,05 
Mix van onderstaande gerechten: 
• Mini oesterzwamburger met miso topping
• Hotdog van lamsmerquez met pikante saus
• Thaise Pom-Pie met kip en curry
• Kipspiesje met Surinaamse pindasaus
• Vegetarische shoarma met vegan-knoflooksaus
• Take-away box met noodle salade
•  Plat en bruisend Ecotap water, biologische sappen van Schulp en huisgemaakt

gemberbier (alcoholvrij)

Deze prijzen gelden voor ons cateringaanbod in 2022.  De prijzen 
en producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Onze 
prijzen worden weergegeven als inclusief BTW / exclusief BTW en 
per persoon, tenzij anders vermeldt.

Incl. btw Excl. btwPrijzen zijn per persoon

Verras uw internationale gasten met een warme 
lunch!



B A N Q U E T I N G  2 0 2 2

BORREL
C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S



15

C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S

Toe aan een borrel?

Kies uit onze complete packages om uw vergadering of congres in stijl 
af te sluiten en te proosten op de dag.

Afsluitende borrel package € 9,95 € 8,58  
•  Aansluitend aan uw bijeenkomst een uur borrelen met uw gasten.

We serveren ons Hollands drankenassortiment bestaand uit
frisdrank, bier en onze huiswijnen. Tijdens de borrel serveren
wij luxe nootjes van Gotjé.

•  Per extra half uur € 4,95 € 4,29  

Receptie package € 27,50 € 24,14 
•  Aansluitend aan uw bijeenkomst twee uur borrelen met uw gasten.

We serveren ons Hollands drankenassortiment bestaand uit
frisdrank, bier en onze huiswijnen. Tijdens de borrel serveren we
luxe nootjes van Gotjé en daarbij kunt u twee luxe finger food hapjes
naar keuze selecteren.

•  Per extra half uur € 4,95 € 4,29

En natuurlijk wat lekkers voor erbij… 

KIT’s statafel-selectie  € 4,00 € 3,67 
•  Kummel-kaaskoekjes en een luxe notenmix van Gotjé
•  Pipers chips (diverse smaken)
•  Crudités geserveerd met huisgemaakte Indiase yoghurtdip

KIT’s vegetarische selectie € 5,75 € 5,28
• Cornbread met tomatenchutney en crème fraiche
• Groentenchips met een huisgemaakte Indiase yoghurtdip
• Naanbrood geserveerd met Hummus & Raita

KIT’s borrelselectie € 6,75 € 6,19 
•  Droge worst van Brandt & Levie
•  Jonge boerenkaas geserveerd met Zaanse mosterd
•  Saté- en garnalenkroketjes geserveerd met Madame Jeanette dip

en citroen-mayonaise

KIT’s Hollandse selectie € 8,75 € 8,03
•  Kummel-kaaskoekjes en een luxe notenmix van Gotjé
•  Oude kaas geserveerd met Zaanse mosterd
•  Hollandse haring op roggebrood geserveerd met ui en

Amsterdams zuur & Canape Rilette van makreel (50/50)
•  Gerookte ossenworst geserveerd met Zaanse mosterd
•  Bitterballen van Lodewijck vegan

– rundvlees bitterbal tevens mogelijk

KIT’s tropische selectie € 8,75 € 8,03 
•  Luxe notenmix van Gotjé
•  Bananenchips 
•  Crudités geserveerd met een huisgemaakte Indiase yoghurtdip
•  Mini bapao van kip geserveerd met sweet chilisaus
•  Vegetarische samosa’s van Mama Kenia geserveerd met Madame Jeanette dip

– rundergehakt samosa’s tevens mogelijk

Incl. btw Excl. btwPrijzen zijn per persoon

Nootjes van Gotjé
De nootjes die wij serveren komen van De Noot-
zaak Gotjé. Een familiebedrijf met meer dan
60 jaar liefde voor het vak. Bij Gotjé importeren
ze alleen de allerbeste kwaliteitsproducten uit
zorgvuldig geselecteerde landen!

Deze prijzen gelden voor ons cateringaanbod in 2022. De prijzen 
en producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Onze 
prijzen worden weergegeven als inclusief BTW / exclusief BTW en 
per persoon, tenzij anders vermeldt.
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C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S

Losse hapjes (mogelijk vanaf tien stuks per item)
Uw borrelhapjes zelf samenstellen? Uit onderstaande hapjes kunt u precies de hapjes 
kiezen die passen bij uw gasten – of dat nou veganistisch, vegetarisch of vlees is.

• Kummel-kaaskoekjes met een luxe notenmix van Gotjé  € 2,75 p.p. € 2,52
• Olijven, Nere Denocciolate of Cerigmola € 1,75 p.p.  € 1,61
• Pipers chips, diverse smaken € 1,75 p.p. € 1,61
•  Bloempot met zwarte couscous, rauwe groenten en dips

– kleine pot € 14,50 5p. € 13,30 
– grote pot € 29,00 10p. € 26,61

•  Canapé hummus met gegrilde groenten
en gepofte paprika vegan € 2,75 p.st. € 2,52

• Canapé pulled chicken met hoisin mayonaise en lente-ui € 3,00 p.st. € 2,75
•  Canapé zalm met zoetzure biet, wasabi mayonaise

en Japanse zeewier € 3,25 p.st. € 2,98
• Bitterballen (oesterzwam) van Green Recycled Organics  € 1,60 p.st. € 1,47
• Bitterballen (rundvlees) € 1,60 p.st. € 1,47
• Bitterballen van Lodewijck vegan € 1,60 p.st. € 1,47
• Kroketjes, diverse luxe mini’s € 2,00 p.st. € 1,83
• Kip Yakitori spiesjes € 1,75 p.st. € 1,61
• Samosa’s (rundergehakt) van Mama Kenia € 2,75 p.st. € 2,52
• Samosa’s (vegetarisch) van Mama Kenia € 2,75 p.st. € 2,52
•  Puntzak met friet en piccalilly mayonaise € 3,50 p.st. € 3,21
•  Puntzak met zoete aardappelfriet en harissa mayonaise € 4,25 p.st. € 3,90

Finger food (mogelijk vanaf tien stuks per item)   € 4,75 € 3,36
Deze luxe hapjes zijn aanvullend te bestellen en geven uw borrel een leuke extra.

• Bietenwrap met guacamole, groenten en alfalfa vegan
• Gazpacho shotje vegan
• Mini-quiche van vergeten groenten
• Tempura van mini-groenten geserveerd met een pikante saus
• Gamba’s gebakken in Surinaamse kruiden geserveerd op een wakame salade
•  Mini-Bao Bun met krokante gamba, zoetzuur van komkommer geserveerd

met een sweet chilisaus
• Rilette van makreel
•  Tartaar van huisgerookte zalm met crème fraîche, geserveerd met een krokantje

van sesam en papajaschuim
• Tofu zakje gevuld met sushi rijst, zalm, edamame boontjes en zeewier
• One-bite beefburger
• One-bite zoete aardappelburger

Toe aan een late night snack? Na 23.00 uur geldt een supplement 
van één euro per persoon.

Incl. btw Excl. btw

Per stuk Incl. btw Excl. btw

Green Recycled Organics 
We serveren heerlijke oesterzwambitterballen
van Green Recycled Organics. Deze zijn niet
alleen super smaakvol maar ook nog eens
duurzaam. De oesterzwammen worden namelijk
gekweekt op koffiedik! Paddenstoelen zijn
zonder meer de belangrijkste recyclers uit de
natuur.

Hapjes om uw borrel compleet te maken

Deze prijzen gelden voor ons cateringaanbod in 2022. De prijzen 
en producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Onze 
prijzen worden weergegeven als inclusief BTW / exclusief BTW en 
per persoon, tenzij anders vermeldt.
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U heeft de keuze uit onderstaande gerechten.  
Vanaf zes gerechten serveert u uw gasten een vullende maaltijd.
Prijs per gerecht: € 7,50 € 6,88
Bij gerechten met een * geldt een supplement € 1,00 € 0,92
Gerechten met een ** kosten  € 5,50 € 5,05

Voorgerechten
•  Gazpacho** vegan
• Huisgemaakte hummus met een pitabroodje** vegan
• Gebakken gamba's met een salade van wakamé*
• Hollandse garnalen met mango, citroen en dille mayonaise*
• Huisgerookte zalm met een salade van aardappel en verse bieslook
• Salade van rivierkreeftjes met kwartel ei, komkommer, aardappel en dille
• Mango parmaham salade

Tussengerechten
•  Gekonfijte aardappel gevuld met Puy-linzen, cantharellen en een crème van pompoen

vegan
• Bospaddenstoelensoep met crème fraîche**
• Cappuccino van kreeftensoep
• Tompouce met huisgerookte zalm en roomkaas
• Tompouce met boletten, muhammara en Parmezaanse kaas
• Poké bowl met tempeh, glasnoedels, mango, komkommer, wortel en sesamdressing
• Poké bowl met zalm, sushirijst, Edamame. Wakame, radijs en misodressing*
• Quiche van vergeten groenten met geitenkaas en Emmentaler
• Runderhaas saté met chimmichurrie

Hoofdgerechten
• Carrot dog op een black bun met kikkererwtensalsa vegan
•  Spicy chicken of porc dog op een brioche broodje met miso saus, krokante uitjes, bosui
•  Curry van groenten met een bolletje pandan rijst, koriander en rode peper vegan
• Jackfruit taco’s met avocado, koriander en rode ui vegan
•  Salade van geroosterde zoete aardappel, zwarte bonen, paprika

en jalapeño vegan
•  Huisgemaakte rijstvel noedels gevuld met een zoetzuur van groenten

en soja-sesamsaus vegan
• Mini-red vega burger
• Scholfilet met gember, bosui en Chinese sojasaus
• BBQ pulled chicken of porc brioche bol met een fris pikante rode kool salade
• Bao Bun met krokante kip, zoetzuur van rode kool en gember-sereh mayonaise
• Lamskotelet met knolselderijpuree en een jus van tijm*
• Mini-black beef burger
• Stoofpotje van Beemster dikbil met een puree van zoete aardappel

Desserts
• Chocolade brownie met kokos pandan panna cotta
• Pandan panna cotta met mango sorbet en fruit vegan
• Mini-oubliehoorn met een mousse van biologische limoncello
• Spekkoek met biologisch ijs
• Hollands kaasplankje met kletzenbrot*

Walking dinner
(vanaf dertig personen)

Een walking dinner! Dat is sociaal, informeel en ongedwongen dineren zonder  
vaste plaatsen. Stel uw eigen walking dinner samen of kies één van onze specials!

Prijs per gerecht

C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S

Incl. btw Excl. btw

Deze prijzen gelden voor ons cateringaanbod in 2022. De prijzen 
en producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Onze 
prijzen worden weergegeven als inclusief BTW / exclusief BTW en 
per persoon, tenzij anders vermeldt.
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De Tropen café-restaurant
De Tropen is onderdeel van het KIT en is 
gevestigd in ons monumentale gebouw. Het 
café-restaurant is ontworpen door Studio Piet 
Boon en heeft een prachtig terras direct gelegen 
aan het Oosterpark.

BBQ Walking dinner € 42,50 € 39,00
• Gambaspies gemarineerd in rode curry / groentespies
• Spare ribs gemarineerd met coleslaw
• Gepofte aardappel met mais, bonen en kaas
• Angusburger / Oesterszwamburger met aardappelsalade
• Saté van kippendijen / Tempeh saté met Surinaamse pindasaus
• IJswagen met diverse soorten schepijs

Optioneel: 
• Breakbrood met kruidenboter & roomboter € 3,75 € 3,44
•  Maiskolven op een stokje, geserveerd vanaf een kar

met boter, zout en suiker naar keuze € 7,25 € 6,65

Asian Walking dinner € 52,50 € 48,17
• Tom ka kai
• Gado Gado met satesaus
• Kipspiesje met teriyakisaus
•  Papaya pok pok; knapperige Thaise salade met tomaat, wortel,

koudenband, pinda’s Chilipepers, Thaise basilicum en koriander
• Zalmfilet met gember, bosui, rode peper en Chinese sojasaus
•  Boa bun met crispy pork, Char Siu saus, wortel, gepickelde rode ui en koriander
• Lychees met mango sorbet

Geserveerd met een statafel selectie van diverse sambals, emping, kroepoek,  
cassave & zoetzure komkommerpickles 

C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S

Deze prijzen gelden voor ons cateringaanbod in 2022. De prijzen 
en producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Onze 
prijzen worden weergegeven als inclusief BTW / exclusief BTW en 
per persoon, tenzij anders vermeldt.

Walking dinner specials
(vanaf dertig personen)

Prijs per persoon Incl. btw Excl. btw
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Diner
(vanaf dertig personen)

Zalig dineren in ieder seizoen! Executive chef Hans Ribbens kookt graag met 
seizoensproducten en zorg voor gastronomie ten top! Schuif gerust aan!

Incl. btw Excl. btwPrijs per persoon

C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S
Drie-gangen diner € 42,50 € 39,00
Vier-gangen diner € 49,50 € 45,41
Vijf-gangen diner € 59,50 € 54,58

Wilt u starten met een amuse van onze chef? € 3,75 € 3,44
Bij gerechten met een * geldt een supplement van € 2,50 € 2,29

Herfst & Winter menu 
– beschikbaar van 21 september tot en met 21 maart

Voorgerechten
• Macaron van rode biet met cashewkaas vegan
•  Salade van makreel met zoetzuur radijs, mierikswortel, bieslook

en mosterddressing
•  Rilette van eend met een salade van wit-roodlof, balsamico dressing

en geroosterde foccacia.
•  Rode biet carpaccio met winterpostelein, pijnboompit, truffelmayo

en gemarineerde ei
•  Geroosterde zoete aardappel salade met zwarte bonen, paprika, jalapeño,

en rucola vegan
• Gerookte rib-eye met truffelmayonaise, zongedroogde tomatentapanade en salade

Tussengerechten
• Risotto met bospaddenstoelen, peterselie en Parmezaanse kaas
•  Schorseneren met winterpostelein pesto, gepofte cherry tomaat en geroosterde

amandelen vegan
• Bisque d’Homard met cognac en opgeslagen room

Hoofdgerechten
•  Zoete aardappel gevuld met krokante kikkererwten, sesam, bosui en een crème

van pastinaak vegan
• Gebakken kalfsoester met knolselderijpuree, dragonsaus, wintergroenten.
•  Ossenhaas met een jus van morilles, geserveerd met een puree van zoete aardappel

en seizoensgroenten
• Gekonfijte eendenbout met jus van rode port en zuurkoolpuree
• Lamsschenkel met jus van rode wijn en thijm, preipuree en wintergroenten
•  Kabeljauw met pompoenpuree, chips van schorseneren en een kruidige beurre

noisette en wintergroenten
•  Tandoori bloemkool steak met puree van pompoen, granaatappel en

kerrie-sereh saus

Desserts
• Rocky Road brownie met marshmallow en speculaas ijs
• Noten parfait met vanille saus
• Kaasplank met desem kletzenbrood en appelstroop *
• Herfst triffle met stoofperen en stroopwafels
• Kaneel amaretto panna cotta
• Gevulde peer met noten crumble vegan

Deze prijzen gelden voor ons cateringaanbod in 2022. De prijzen 
en producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Onze 
prijzen worden weergegeven als inclusief BTW / exclusief BTW en 
per persoon, tenzij anders vermeldt.
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Diner
(vanaf dertig personen)

Zalig dineren in ieder seizoen! Executive chef Hans Ribbens kookt graag met 
seizoensproducten en zorg voor gastronomie ten top! Schuif gerust aan!

Incl. btw Excl. btwPrijs per persoon

C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S

Drie-gangen diner € 42,50 € 39,00
Vier-gangen diner € 49,50 € 45,41
Vijf-gangen diner € 59,50 € 54,58

Wilt u starten met een amuse van onze chef? € 3,75 € 3,44
Bij gerechten met een * geldt een supplement van € 2,50 € 2,29

Lente & Zomer menu 
– beschikbaar van 21 maart tot 20 september

Voorgerechten
• Ceviche van zeebaars
• Huisgerookte zalm met zoetzuur komkommer, radijs en wasabi mayonaise
• Mini melanzane, basilicum cress, rucola en kruidenolie vegan
• Tomaten tartaar vegan
• Geitenkaas nougat met gepofte zoetzuur rode biet
• Watermeloen salade met komkommer, Chinese kool en feta

Tussengerechten
• Risotto met zomergroenten, citroen en Parmezaanse kaas
• Coquille met rode ui compote, puylinzen en citroenschuim*
• Portobello gevuld met mozzarella, cherrytomaat, olijven en basilicum

Hoofdgerechten
•  Biologische ‘Tante Door’ kipfilet supreme, spinazie-aardappelpuree, zachte

mosterdsaus en zomergroenten
• Groentencurry met pandanrijst en naan vegan
• Gebakken kalfsoester met zomergroenten, rozemarijn jus en doperwtenpuree
• Ossenhaas met zomergroenten, doperwtenpuree en chimmichurrie
• Doradefilet met antiboise, tagliatelle, zeekraal, zomergroenten.
• Pittige Mexicaanse gevulde courgette vegan
•  Het groenten cadeautje, verschillende zomergroenten ingepakt in filodeeg met een

puree van kikkererwten en wortel vegan

Desserts
• Dessert soepje van roodfruit vegan
• Kokos panna cotta met passievrucht met mango sorbet vegan
• Lemon cheesecake met ananassorbet
• Scroppino van citroen sorbetijs, prosecco en vodka
• Kaasplankje met desem kletzenbrood en appelstroop *
• Trio van chocolade

Deze prijzen gelden voor ons cateringaanbod in 2022. De prijzen 
en producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Onze 
prijzen worden weergegeven als inclusief BTW / exclusief BTW en 
per persoon, tenzij anders vermeldt.
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Buffet
(vanaf dertig personen)

Incl. btw Excl. btwPrijs per persoon

C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S

Chef’s specialty: het wereldbuffet € 47,50 € 43,58

Stel uw eigen wereldbuffet samen, zodat het precies aansluit bij uw wensen.
U kunt maximaal vier koude gerechten, één soep, vier warme gerechten en drie 
bijgerechten kiezen uit het onderstaande aanbod.

Koud buffet
• Arabische couscous salade
• Arabische hummus en baba ganoush geserveerd met Indiaas naanbrood
• Aziatische noodle salade
• Italiaanse salade caprese
• Filipijnse ceviche van zeebaars
• Tropische salade van avocado, mango, kaki, feta en pistache
• Tunesische mechouia (gegrilde groente salade)

Soepen
• Afrikaanse aardappelsoep
• Indische gado gado soep
• Marokkaanse harira soep (vega of vlees)

Warm buffet
• Aziatische garnalen in zoetzuur
• Caribische kabeljauw met kokos-ananas saus
• Entrecote met Argentijnse chimichurri
• Indische gehaktballen
• Indische gado gado (vegetarisch of kip)
• Jamaicaanse, pittige jerk-chicken
• Noord-Afrikaanse, vegetarische stoofpot
• Portugese kip piri-piri
• Rode poon met citroen en rozemarijn
• Surinaamse roti rol
• Zuid-Afrikaanse bobotie

Bijgerechten
• Aardappelpuree
• Gefrituurde cassave
• Gele rijst
• Gepofte of geroosterde zoete aardappel
• Nasi
• Patatas bravas

Dessert
• Werelddessert: verassing van de chef

Deze prijzen gelden voor ons cateringaanbod in 2022. De prijzen 
en producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Onze 
prijzen worden weergegeven als inclusief BTW / exclusief BTW en 
per persoon, tenzij anders vermeldt.

Chef Hans Ribbens
Onze Executive Chef Hans Ribbens (r) kookt 
zoveel mogelijk met seizoensproducten van 
lokale leveranciers � lekker in de buurt en van 
de buurt. In zijn menu’s vertaalt hij op kundige 
wijze het internationale en multiculturele 
karakter van het Koninklijk Instituut voor de 
Tropen naar geur, smaak en culinaire beleving.
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Barbecuebuffet € 39,50 € 36,24

Voorgerechten
• Huisgemaakte aardappelsalade met gebakken spek en bieslook
• Koolsalade
• Salade caprese
• Salade van gegrilde groenten
• Diverse soorten brood
• Kruidenboter en roomboter
• Twee soorten tapenade

Hoofdgerechten
• Angus hamburgers of oesterzwamburgers
• Spareribs, gemarineerd in donker bier en mosterd
• Gambaspies of groentespies gemarineerd in rode curry
• Gepofte aardappelen
• Maiskolven
• Merguez worstjes
• Saté van kippendijen of tempeh met Surinaamse pindasaus
• Verse sardines met citroen en knoflook
• Diverse soorten sauzen

Dessert
• Schepijs
• Gegrild fruit, o.a. banaan, ananas, appel en nectarine
• Watermeloen shakes of schaal met watermeloen puntjes

Incl. btw Excl. btwPrijs per persoon

C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S

Vegetarische opties
Zijn u en uw gasten geen vleesliefhebbers? 
We kunnen ons barbecue buffet ook half of 
volledig vegetarisch verzorgen. Zo zit er voor 
iedereen altijd wat tussen!

Buffet
(vanaf dertig personen)

Deze prijzen gelden voor ons cateringaanbod in 2022. De prijzen 
en producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Onze 
prijzen worden weergegeven als inclusief BTW / exclusief BTW en 
per persoon, tenzij anders vermeldt.
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Prijs per persoon

C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S

Indisch buffet € 39,50 € 36,24

Stel uw eigen rijsttafel samen zodat het precies aansluit bij uw wensen.
Naast de soep, bijgerechten en desserts kunt u uit onderstaande gerechten maximaal 
zes hoofdgerechten kiezen, waarvan minimaal één rijstgerecht: 

Soep
•  Indische pompoensoep

Hoofdgerechten
• Sambal goreng tahu of tempeh (gebakken, pittige tahu/tempeh)
• Sambal goreng tempeh kering (gefrituurde, pittige tempeh)
• Sambal goreng kentang (pittig aardappelgerecht)
• Sambal goreng udang (pittige garnalen)
• Ikan Bali (pittig visgerecht)
• Tjap tjoy (kip-groenten gerecht)
• Gado gado (groenten gerecht, vegetarisch of kip)
• Daging rendang (rundvlees stoofpot)
• Rempah Bali (gehaktballetjes met kokos)
• Saté ajam (gegrilde kipsaté)
• Nasi goreng (gebakken rijst)
• Nasi kuning (vegetarische gele rijst)
• Nasi putih (gekookte rijst)

Bijgerechten
•  Atjar tjampur kuning (zoetzuur van groenten)
•  Gebakken banaan
•  Kroepoek
•  Satésaus

Dessert
•  Tropisch fruit
•  Spekkoek

Incl. btw Excl. btw

Buffet
(vanaf dertig personen)

Deze prijzen gelden voor ons cateringaanbod in 2022. De prijzen 
en producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Onze 
prijzen worden weergegeven als inclusief BTW / exclusief BTW en 
per persoon, tenzij anders vermeldt.
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Prijs per persoon

C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S

Italiaans buffet € 39,50 € 36,24

Soep
•  Soep van geroosterde pomodori met basilicum en kappertjes

Antipasti (koud)
• Zwarte en groene olijven
• Artisjokken
• Gegrilde groenten, diverse soorten
• Pastasalade
• Salade, sausen en rauwkost, diverse soorten
• Salade van octopus
• Mortadella
• Prosciutto di Parma
• Salami, diverse soorten

Hoofdgerechten (warm)
• Ravioli met ricotta en spinazie
• Vegetarische pasta met tomatensaus, aubergines en verse basilicum
• Linguine met mosselen en vongole
• Gegrilde zwaardvis met antiboise
• Huisgemaakte lasagne

Dessert:
•  Cannoli (Siciliaans dessert)
•  Tiramisu
•  Vers fruit van het seizoen
•  Kaasplateau met Italiaanse kazen

Incl. btw Excl. btw

Buffet
(vanaf dertig personen)

Deze prijzen gelden voor ons cateringaanbod in 2022. De prijzen 
en producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Onze 
prijzen worden weergegeven als inclusief BTW / exclusief BTW en 
per persoon, tenzij anders vermeldt.



B A N Q U E T I N G  2 0 2 2

DRANkENkAART
C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S



27

Drankenkaart
Prijs per fles

C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S

Wijnen per fles 

Mousserend
GOOD
Prosecco Treviso Spumante Bio ‘Terre di Marca’ Extra Dry Veneto, Italië BIO 

€ 35,00 € 28,93 
Tonen van acacia, honing – citrus – lang aanhoudende mousse

Cava d’Arciac Selecció Brut Cataluña, Spanje € 35,00 € 28,93
Xarel.lo (40%), macabeo (40%), parellada (20%)
Zachtdroge mousse – appel, peer en citrusfruit – goede vulling – elegant – zuiver 

BETTER
Champagne Delot ‘Grande Réserve’ Brut Champagne, Frankrijk 

€ 85,00 € 70,25
Pinot noir
Fris – elegant – zachte mousse – schoon en zuiver – aangenaam droog – complex 

BEST
Champagne Barons de Rothschild Brut Champagne, Frankrijk 

€ 135,00 € 123,85 
Chardonnay (60%), pinot noir (40%)
Zacht – rijk – zuiver – tintelend fris – brioche – elegante mousse – aangenaam droog 
– lange finale

Incl. btw Excl. btw

Deze prijzen gelden voor ons cateringaanbod in 2022. De prijzen 
en producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Onze 
prijzen worden weergegeven als inclusief BTW / exclusief BTW en 
per persoon, tenzij anders vermeldt.
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Drankenkaart
Prijs per fles

C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S

Wijnen per fles 

Rosé
Mas des Lauriers Branche Rosé — Familie Lalaurie Languedoc, Frankrijk  
Grenache (40%), cinsault (40%), syrah (20%) € 24,50 € 20,25
Intense fruitige aroma’s (bosaardbeien) – goede zuurgraad – rond – fris – evenwichtig

Wit
GOOD
Le Dropt Sauvignon Blanc Sud-Ouest, Frankrijk € 24,50 € 20,25
Sauvignon blanc
Zuivere inzet – aangenaam droog – mooi zuiver – veel sap – fris – plezierige afdronk

Fattori Pinot Grigio Veneto, Italië  € 27,50 € 22,73
Pinot grigio
Amandelen, walnoten – soepel – heerlijk elegant – aangenaam vol – milde afdronk

BETTER 
Rueda Verdejo Lías ‘Finca Tresolmos’ Castilla y León Spanje 
Verdejo (100%) € 32,50 € 26,86
Citrus – meloen – venkel – kruidigheid – stuivend – lange afdronk 

Löss Grüner Veltliner — Schloss Gobelsburg Kamptal, Oostenrijk 
Grüner veltliner € 34,50 € 31,65
Intens, fris – wit fruit, mango en citrus – fijne zuivere zuurgraad – minerale toets

BEST 
Onze best-categorie is tailor made. Wij hebben een unieke bottle service en 
selecteren graag de wijn van uw wens samen met u.

Bijvoorbeeld:
Saint-Véran ‘Tirage Précoce’ — Corsin Bourgogne, Frankrijk
Chardonnay € 54,50 € 45,04
Mooi, complex – fris – goede balans – rijk – mineraal – noten en brioche – zacht wit, 
geel en citrusfruit

Sancerre ‘La Moussière’ — Alphonse Mellot Loire, Frankrijk BIO 
Sauvignon blanc € 59,50 € 49,17
Vol droog – mineraal karakter – veel concentraat – nuances van tropisch fruit 
en citrus   

Incl. btw Excl. btw

Deze prijzen gelden voor ons cateringaanbod in 2022. De prijzen 
en producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Onze 
prijzen worden weergegeven als inclusief BTW / exclusief BTW en 
per persoon, tenzij anders vermeldt.
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Drankenkaart
Prijs per fles

C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S

Wijnen per fles 

Rood
GOOD 
Rosso Piceno ‘Viabore’ — Carminucci Marche, Italië  € 24,50 € 20,25
Sangiovese (50%), montepulciano (50%) 
Zacht – droog – vol – fruitig – kersen – zeer elegant – klein bitter in de afdronk

SYRAH / Domaine Muret Languedoc, Frankrijk € 27,50 € 22,73
Syrah (100%)
Lichtkruidig – wat peperig – eucalyptus – rood fruit – rijpe tannines

BETTER
Monferrato 'Montej' Rosso — Villa Sparina Piëmonte, Italië 
Barbera € 32,50 € 26,86
Fris – zuiver – rijp fruit – mooi vol – zachte zuren – iets eiken – goed in balans

Montsant Les Taules de flor en flor — Capçanes Cataluña, Spanje BIO
€ 34,50 € 28,51

Garnacha (55%), cabernet sauvignon (25%), syrah (20%)
Fruitig – kruidig – kers – zachte tannine – romig – rond van structuur

BEST
Onze best-categorie is tailor made. Wij hebben een unieke bottle service en 
selecteren de wijnen van uw wens graag samen met u, in uw prijscategorie.

Bijvoorbeeld selectie:
Domaine de Peyrelongue Bordeaux, Frankrijk  € 54,50  € 45,04
Merlot (60%), cabernet franc (30%), cabernet sauvignon (10%)
Klassiek gemaakte Saint-Emilion – eiken – sappig – merlot gedomineerd

Rioja Orben Tinto La Rioja, Spanje  € 59,50 € 49,26
Tempranillo 
Zijdezacht – rijpe tannine – rijp donkerrood fruit – balsamico – cederhout – 
chocolade – lange afdronk

Dessert
Château Bellevue, Monbazillac Sud-Ouest, Frankrijk  € 24,50 € 20,25
Sémillon, sauvignon, muscadelle
Friszoet – bloementonen – perzik, abrikoos en ananas – rijk – rond – goed in 
evenwicht

Romate Pedro-Ximénez Andalusië-Jerez, Spanje € 24,50 € 20,25
Pedro-ximénez
Zeer zoet – krenten – chocolade – koffie – noten vol – weelderig

Incl. btw Excl. btw

Deze prijzen gelden voor ons cateringaanbod in 2022. De prijzen 
en producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Onze 
prijzen worden weergegeven als inclusief BTW / exclusief BTW en 
per persoon, tenzij anders vermeldt.
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Wine-dine arrangementen 

GOOD
Drie glazen wijn en plat en bruisend Ecotap water* geserveerd tijdens uw diner 

€ 18,50 € 15,61
Wit: Le Dropt Sauvignon Blanc Sud-Ouest, Frankrijk 
Rood: Rosso Piceno ‘Viabore’ – Carminucci Marche, Italië
Koffie of thee met friandises

Drie glazen wijn en plat en bruisend Ecotap water* geserveerd tijdens uw diner 
€ 22,50 € 18,91

Wit: Fattori Pinot Grigio Veneto, Italië
Rood: Domaine Muret Syrah, Lanquedoc, Frankrijk
Koffie of thee met friandises

BETTER
Drie glazen wijn en plat en bruisend Ecotap water * geserveerd tijdens uw diner

€ 27,50 € 23,04
Wit: Rueda Verdejo Lias – Castilla y León ‘Finca Tresolmos’, Spanje 
Rood: Monferrato ‘Montej’ Rosso – Villa Sparina Piëmonte, Italië
Koffie of thee met friandises

Drie glazen wijn en plat en bruisend Ecotap* geserveerd tijdens uw diner 
€ 32,50 € 27,04

Wit: Löss Grüner Veltliner – Schloss Gobelsburg Kamptal, Oostenrijk BIO
Rood: Montsant Les Taules de flor en flor – Capçanes Cataluña, Spanje BIO
Koffie of thee met friandises

BEST
Onze best-categorie is tailor made. Wij hebben een unieke bottle service  
en selecteren de wijnen van uw wens graag samen met u, in uw prijscategorie.

Wijn naar keuze en plat en bruisend Ecotap water* 
geserveerd tijdens uw diner – vanaf € 29,50  op aanvraag
Koffie of thee met friandises

*Supplement Earth Water i.p.v. Ecotap water: € 1,75 € 1,61

Drankenkaart
Prijs per persoon

C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S

Incl. btw Excl. btw

Deze prijzen gelden voor ons cateringaanbod in 2022. De prijzen 
en producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Onze 
prijzen worden weergegeven als inclusief BTW / exclusief BTW en 
per persoon, tenzij anders vermeldt.
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Borrel arrangement
Hollands drankenassortiment
Onbeperkt frisdranken, bier en huiswijnen
Eén uur borrelen  € 13,50 € 11,69 
Twee uur borrelen  € 25,00 € 21,48 
Drie uur borrelen  € 35,00 € 30,57 
Vier uur borrelen  € 39,50 € 34,10 
Vijf uur borrelen  € 46,50 € 39,79 
Zes uur borrelen  € 52,50 € 44,99 

Water arrangementen
Earth Water
Vier-uurs arrangement  € 3,75 € 3,44
Acht-uurs arrangement     € 4,75 € 4,36

Ecotap Water
Vier-uurs arrangement     € 2,75 € 2,52 
Acht-uurs arrangement    € 3,75 € 3,44 

Fruitwater Prijs per jar  € 27,50 € 25,23
Met zeven liter Ecotap water per jar; circa 35 glazen 
Keuze uit de smaken:  
•  Limoen, sinaasappel en munt
•  Komkommer en citroen
•  Aardbei, limoen en munt

Huisgemaakte ice tea  Prijs per jar  € 27,50 € 25,23
Zeven liter ice tea per jar; circa 35 glazen
• Groene thee, gember & citroen
• Rooibos, honing & sinaasappel

Huisgemaakte gemberbier  Prijs per jar  € 35,00 € 32,11
Zeven liter per jar; circa 35 glazen

Drankenkaart
Prijs per persoon

C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S

Incl. btw Excl. btw

Earth Water
Wij serveren Earth Water. Waarom? De netto-
winst die zij realiseren met de verkoop van deze 
producten, dragen zij af om waterprojecten te 
financieren. Ze investeren het geld in duurzame 
watersystemen in gebieden waar dit het hardst 
nodig is. Door deze waterflessen te drinken, 
helpt u mee om schoon drinkwater te creëren!

Deze prijzen gelden voor ons cateringaanbod in 2022. De prijzen 
en producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Onze 
prijzen worden weergegeven als inclusief BTW / exclusief BTW en 
per persoon, tenzij anders vermeldt.
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Overige dranken 

Warme dranken 
Espresso € 3,00 € 2,75
Koffie € 3,00 € 2,75
Cappuccino € 3,25 € 2,98
Thee € 3,00 € 2,75
Additioneel: verse thee (munt, gember, citroenverbana of melisse) 

+ € 0,75 € 0,69

Water
Earth water (plat of bruisend) 25cl  € 2,75 € 2,52 
Earth water flesje 33cl  € 3,00 € 2,75  
Earth water tetra 50cl  € 3,50 € 3,21
Earth water (plat of bruisend) 75cl  € 6,50 € 5,37
Ecotap water (plat of bruisend) 70cl € 3,75 € 3,44

Fris
Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite € 3,25 € 2,98
Finley (tonic, bitter lemon)  

Specials
Fever Tree (Mediterranean tonic of ginger beer)  € 4,00 € 3,67
Aspire, healthy energy drink (diverse smaken: appel-açai, 
framboos, cranberry of mango)  € 4,00 € 3,67

Sap 
Jus d’orange  € 4,00 € 3,66
Biologische appelsap van Schulp € 3,75 € 3,44
Biologische appel-vlierbessen van Schulp € 4,00 € 3,66

Bier
Heineken 25cl (tap) € 3,50 € 2,89
Heineken Twist  € 3,75 € 3,10
Heineken 0,0  € 3,75 € 3,44

Sterke dranken
Binnen- en buitenlandse dranken (per geopend fles)
Eristoff Vodka 70cl  € 75,00 € 61,98 
Bacardi Carta Blanca 70cl   € 75,00 € 61,98 
Bombay Sapphire Gin 70cl € 85,00 € 70,25 
Jameson 70cl   € 80,00 € 66,12 
Jack Daniels 70cl   € 85,00 € 70,25 
Ketel 1  € 65,00 € 53,72 

Drankenkaart

C O N F E R E N C E S  &  E V E N T S

Ecoptap Water
Wij serveren Ecotap water: duurzaam drinkwater. 
De tap verandert kraanwater in verantwoord 
mineraalwater, maar zonder de foodmiles 
en plastic flessen. Ook dragen wij (en u) met 
de afname van Ecotap water bij aan schoon 
drinkwaterprojecten in Kenia.

Incl. btw Excl. btwPrijs per stuk

Cocktail time!
Wilt u een cocktailbar neerzetten op uw 
event? Vraag naar de mogelijkheden.

Deze prijzen gelden voor ons cateringaanbod in 2022. De prijzen 
en producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Onze 
prijzen worden weergegeven als inclusief BTW / exclusief BTW en 
per persoon, tenzij anders vermeldt.
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Contact
Heeft u een vraag, wilt u even brainstormen of onze zalen bekijken?

Bel dan op +31 (0)20 568 85 04 of email naar events@kit.nl. 

Koninklijk Instituut voor de Tropen

Afdeling Conferences & Events

Mauritskade 63

1092 AD Amsterdam

Capaciteit
Conferences & Events 
Zalen

KIT Exclusief * – – – – – – 900

Marmeren Hal 100 – – – – 280 600

Rotonde – – – – – 80 150

Koningin Máxima Zaal 453 – – – – – –

Mauritszaal 100 40 32 48 75 72 120

Raadzaal 40 28 24 24 30 40 60

Bestuurskamer 40 24 20 20 30 32 40

Regentenkamer – 10 – – – – –

Downingstreet ** – – – – – 80 150

Clauszaal 30 16 12 16 20 20 30

Emmazaal 30 16 12 16 20 20 30

De Tropen – – – – – 100 350

De Subtropen *** 60 24 22 24 45 32 70

Binnentuin – – – – – – 2.000

*   Bij KIT Exclusief zijn de Binnentuin, De Tropen en De Subtropen niet inbegrepen
** Raadzaal, Bestuurskamer en Regentenkamer samen
***   De Subtropen is gelegen aan De Tropen café en restaurant, op een andere locatie in ons pand dan de overige zalen




