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Introductie  
 

In Barn47 maak je kennis met een te gekke foodbeleving. In de bijzonder sfeervolle 
entourage van een groot Amerikaans pakhuis is het genieten van eten en drinken op een 
geheel nieuwe wijze. Geïnspireerd op de foodhallen uit Madrid en Kopenhagen vind je in 
BARN47 een indrukwekkend foodcourt waar streetfood, comfort food en verfijnde 
signature dishes worden bereid. Voor een vaste prijs kun je kiezen uit een groot 
assortiment aan internationale en authentieke gerechten, waarbij de smaakpapillen 
overuren draaien. Loop zelf langs de foodcourt voor je favoriete gerechten. Naast dineren 
is Barn47 ook een unieke locatie voor onder andere borrels, vergaderingen, brunches, 
familiefeesten en bedrijfstuitjes. Met Club47 heeft Barn47 ook een aparte zaal waar met 
een eigen gezelschap genoten kan worden van een besloten feest. 
Daarnaast beschikt Barn47 over een heerlijk terras waar zowel overdag als ’s avonds 
gebruik van kan worden gemaakt.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In deze horecabijlage tref je onze horecamogelijkheden, naast ons reguliere aanbod, te 
weten; 

➢ Van woensdag tot en met zondag Barn Tasting 
➢ Iedere zaterdag lunch en high tea 
➢ Iedere zondag Lazy Sunday Brunch 

 
De arrangementen die je in dit document tegenkomt worden speciaal voor jullie groep 
georganiseerd en tot in de puntjes verzorgd. Alle bedragen in deze bijlagen zijn inclusief 
BTW. 
 
Mochten jouw wensen hier niet tussen staan, neem dan gerust contact met ons op om de 
mogelijkheden te bespreken. 
 
 
Sales Team Barn47 
088 – 12 66 047 
sales@barn47.nl 

mailto:sales@barn47.nl
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Luncharrangementen 
 

Luncharrangement Regular 
Wil je met een groter gezelschap lunchen? Dan is ons luncharrangement Regular een 
uitkomst! In buffetvorm wordt het volgende gepresenteerd: 

➢ Luxe belegde broodjes, zoals brie, carpaccio, tonijnsalade, oude kaas, filet 
american en gerookte zalm 

➢ Ceasar salade 
➢ Zoete aardappelsalade 
➢ Vers fruit 
➢ Kannen melk en jus d’orange 

 
De prijs van Luncharrangement Regular bedraagt €15,00 per persoon.  
Vanaf 20 personen. (vanaf 50 personen exclusieve ruimte). 
 
 

Luncharrangement Lazy Lunch 
Voor een lekkere uitgebreide lunch, kunnen we voor jullie ook ons foodcourt openen, 
waarbij de keuze gigantisch is.  
 

Zo zijn er diverse broden, zoals stokbrood, vloerbrood 
(wit/bruin). Barn47 biedt een groot assortiment aan 
broodbeleg; diverse zoetigheden, zoals hagelslag, 
jams, chocopasta, pindakaas, vleeswaren, zoals ham 
en kipfilet, kaassoorten, zoals belegen kaas, en brie en 
vissoorten, zoals b.v. gerookte zalm en gerookte 
makreel  
 
Verder wordt er een heerlijke vleesgerecht bereid. In 
de saladebar staan verschillende salades, zoals 

vegetarische salade met tomaat, komkommer, mozzarella en verse kruiden, pastasalade 
en kip-kerriesalade met groene paprika en bleekselderij. In onze 
traditionele pizzaoven worden heerlijke pizza’s gemaakt. Van pizza 
Margarita tot Salami en van Quattro Formaggi tot pizza Speciale. In 
de Mexicaanse keuken ‘El Cocina’ worden authentieke Mexicaanse 
gerechten bereid, zoals nacho’s, quesedilla en diverse tortilla’s.  
Vanuit ‘Barn’s Butcher’ komen de lekkerste minibroodjes hamburger 
en ook zijn broodjes kroket te verkrijgen. 
 
Ook is er een heerlijke ‘Soep van de dag’. 
 

Als er nog een plekje over is, kan genoten worden van een heerlijk 
dessertbuffet met diverse zoetigheden, zoals cheesecake, 
chocolademousse en glaasjes gevuld met vers fruit.  
Ook staan de softijsmachines klaar om zelf ijs te tappen en versieren 
met de lekkerste toppings.  
    
Tijdens de lunch kan onbeperkt gebruik gemaakt worden koffies, 
thee, melk, karnemelk, jus d’orange, appelsap en perensap.  
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De prijs van Luncharrangement Lazy Lunch bedraagt €25,50 per persoon, inclusief 
locatiehuur. Vanaf 80 personen. 
 
 

Vergaderarrangementen 
 

Bij Barn47 ben je aan het juiste adres voor een unieke 
vergadering. In onze aparte zaal kan in huiselijke sfeer 
vergaderd worden.  
 

Vergaderarrangement Basic (4 uur) 
➢ Onbeperkt koffie, thee, water en pepermuntjes 
➢ Gratis wifi 
➢ Flip-over 

De prijs van vergaderarrangement Basic €13,00 per persoon + €130,- locatiehuur  
Vanaf 4 personen. 
 

Vergaderarrangement Basic+ (8 uur) 
➢ Onbeperkt koffie, thee, water en pepermuntjes 
➢ Gratis wifi 
➢ Flip-over 
➢ Op een afgesproken tijd worden á la carte lunchbroodjes geserveerd 

De prijs van vergaderarrangement Basic+ €25,00 per persoon + €200,- locatiehuur.  
Vanaf 4 personen. 
 

Vergaderarrangement Power (8 uur) 
➢ Ontvangst met een veggie boost 
➢ Onbeperkt koffie, thee, water en pepermuntjes 
➢ Schaal vers fruit in de vergaderzaal 
➢ Gratis wifi 
➢ Flip-over 
➢ Daarnaast wordt een lunch geserveerd, bestaande uit; 

 Diverse ambachtelijk belegde broodjes 
Yoghurt met diverse toppings 
Groente met heerlijke dip 

➢ Middag break met een smoothie of bananenbrood 
De prijs van vergaderarrangement Power €31,00 per persoon + €200,- locatiehuur.  
Vanaf 4 personen. 
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Extra’s 
De vergaderarrangementen zijn uit te breiden met de volgende extra’s: 
 
Omschrijving Kosten  

(prijs per stuk) 

Muffin € 2,95 

Kaasbroodje (warm) € 3,50 
Saucijzenbroodje (warm) € 3,50 
Bittergarnituur, basis (minimale afname 10 stuks) € 1,00 

Smoothie € 3,00 
 
Audiovisuele middelen 
 
Omschrijving Kosten 

Beamer + projectiescherm € 90,00 
Geluidset, inclusief microfoon € 50,00 

 
 

High Tea 
 

High Tea Barn47 Style 
De populaire Engelse activiteit ‘High Tea’ (of Afternoon Tea) is ook bij Barn47 te boeken. 
Deze 2 uur durende culinaire reis is een heerlijke manier om ongedwongen met vrienden, 
familie en/of collega’s bij te kletsen, onder het genot van de lekkerste hapjes. 
 
Qua thee kun je kiezen uit een ruime selectie van 
Bradley’s organic tea, die bekend staat om haar pure 
(biologische) thee met hoogwaardige 
producteigenschappen.  
 
Naast onbeperkt thee, worden de volgende high tea 
gerechtjes geserveerd: 

➢ Diverse luxe sandwiches 
➢ Bruschetta met tomatensalsa en parmaham 
➢ Traditioneel Engelse scones met clotted cream 

en marmelade 
➢ Assortiment van zoetigheden, zoals cakejes, bon 

bons en taartjes 
 
Barn Specials maken de high tea compleet, zoals quesadilla of een soft shell taco uit onze 
Mexicaanse keuken. 
 
De prijs van onze High Tea Barn47 Style bedraagt €20,50 per persoon.  
Vanaf 20 aantal personen of vanaf 2 personen op zaterdagmiddag tussen 12.00 en 16.00 
uur. 
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Baby-shower 
 

Baby-Borrel Barn47 Style 
Wat een feest als iemand zwanger is, of je zelf net een baby hebt gekregen! Onze Baby-
Borrel Barn47 Style kan zowel ingezet worden als babyshower of kraamborrel.  
Laat de tafel versieren in de gewenste kleur en ook de hapjes hebben een touch of pink or 
blue. 
 
Het arrangement bestaat uit: 

➢ Ontvangst met alcoholvrije bubbels in roze en/of blauw 
➢ Gedurende 2 uur onbeperkt koffie en thee 
➢ Diverse luxe belegde sandwiches 
➢ Heerlijke zoetigheden, bijvoorbeeld cakejes, bonbons, taartje 
➢ Bruschetta met tomatensalsa 
➢ Rijkelijk dessertassortiment van obama shortcake, fruitsalade en chocolademousse 
➢ Wisselende warme gerechtjes zoals een quesadilla uit onze Mexicaanse keuken of 

een heerlijke vers gemaakte pizza uit onze pizza oven maakt de babyshower 
compleet. 

 
De prijs van onze Baby-Borrel Barn47 Style bedraagt €22,50 per persoon. Vanaf 4  
personen, te boeken op zaterdagmiddag tussen 12.00-16.00 uur. 
 

Borrelarrangement 
 

Bij Barn47 kun je ook terecht voor een borrel, zowel zakelijk als particulier. Wij hebben 
een tweetal borrelarrangementen, namelijk: 
 

Barn’s Borrelarrangement A (2 uur) 
Tijdens het borrelarrangement kan 2 uur onbeperkt gebruik gemaakt worden van ons 
binnenlands gedestilleerde drankassortiment. Hierbinnen vallen onze huiswijnen, bier 
(Bavaria), jenever, vieux, fris en thee/koffies.  
 
Gedurende de borrel staat notenmix op de tafels en wordt 2 keer rondgegaan met onze 
mix van warme bittergarnituur. 

 
De prijs van Barn’s Borrelarrangement A bedraagt €21,00 per persoon. Vanaf 25 
personen (vanaf 50 personen exclusieve ruimte). 
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Barn’s Borrelarrangement B (3 uur) 
Tijdens het borrelarrangement kan 3 uur onbeperkt gebruik gemaakt worden van ons 
binnenlands gedestilleerde drankassortiment. Hierbinnen vallen onze huiswijnen, bier 
(Bavaria), jenever, vieux, fris en thee/koffies.  
 
Gedurende de borrel staat notenmix op de tafels en wordt 3 keer rondgegaan met onze 
mix van warme bittergarnituur. 

 
De prijs van Barn’s Borrelarrangement B bedraagt €27,50 per persoon. Vanaf 25 
personen (vanaf 50 personen exclusieve ruimte). 
 

Losse hapjes 
 
Al onze arrangementen kunnen uitgebreid worden met onderstaande hapjes: 
 

Omschrijving Prijs per stuk 

Petit four € 1,30 
Receptiegebakje € 2,35 

Lepelgebakje € 3,10 
Gemengd Gebak € 3,10 
Bubbels (Prosecco) € 4,95 
Oesters en bruchetta € 1,95 

Softijs met toppings (zelf tappen)  € 3,75 
Zakje friet  € 2,75 
Nachobowl, in bowl*  € 4,75 

Groentedip, in glas*  € 3,75 
 
* ‘Sharing-item’ voor meerdere gasten. 
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Dinerarrangementen 
 

Barn Tasting 
Als diner hebben we ons signature arrangement ‘Barn Tasting’, waarbij wordt genoten van 
de lekkerste gerechten uit diverse wereldkeukens. 
 
Ambacht en passie staan centraal bij de koks van Barn47. Er wordt gewerkt met eerlijke 
en kwaliteitsproducten. Allen dagvers geleverd en met aandacht voor minimale foodwaste. 
De wereldkeukens zijn; 
 
The Asia Bar 
In onze oosterse stand nemen wij je op reis door heel Zuidoost Azië. Met pittige 
klassiekers als Chicken Satay, Curry of the day, Rendang. Of ga je liever voor de 
traditionele Vietnamese spring roll? 
 
El Cucina 
In onze Mexicaanse keuken kun je kiezen uit nacho’s, soft taco’s en quesadilla’s. 
Quesadilla is Mexicaans voor ‘kaasdingetje’. Wij vullen hem met pittig gehakt, cream 
cheese en een mix van cheddar en gruyère. We kunnen uiteraard ook een vegetarische 
versie voor je bereiden. 
 

   
 
Woodstone Kitchen 
In onze traditionele pizzaoven worden elke dag verse pizza’s gebakken door onze 
Italiaanse pizza-chef. Uiteraard ook de klassiekers Quattro formaggi, Salami en Margarita. 
 
Barn’s Butcher 
Bij onze Barn’s Butcher kunnen de echte vleesliefhebber hun hart ophalen. Op onze grote 
houtskoolgrill grillen wij de lekkerste BBQ-specials en signature dishes. Wij werken nauw 
samen met een lokale slager, die de mooiste stukken vlees voor ons selecteert, zoals 
spare-ribs, ossenhaas spiezen, Picanha (staartstuk) en the famous Hudson burger. 
 
The Fish Market 
We hebben ook aan de visliefhebber gedacht. Wij selecteren dagelijks de mooiste vissen, 
die we á la minute bakken op de plaat. Hierbij kan gedacht worden aan zalmfilet, 
kabeljauw en gamba’s. We gaan met het seizoen mee en serveren die vis en schaal- en 
schelpdieren die op dat moment voorradig en op hun best zijn.  
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Sushi 
Wij serveren heerlijke sushi, met de lekkerste ingrediënten, zoals zalm, tonijn, avocado, 
komkommer en garnalen. Naast de bekende maki’s en nigiri’s ook uramaki’s en crispy 
rolls. Probeer ook eens onze sushibowl. 
 

     
 
Aardappel Atelier 
Wil je lekker ouderwets frites bij je eten? Dat kan! In ons Aardappel Atelier serveren wij 
diverse soorten friet en kan je kiezen uit verschillende sauzen samen met andere snacks 
uit onze snackmuur. 
 
Soep van de dag 
Elke dag wordt de lekkerste soep bij ons vers gemaakt. Van vegetarische soepen, tom 
kha kai soep, alles komt voorbij. 
 
Saladebar 
Op onze stikstofgekoelde saladebar kan je zelf je salade samenstellen. Wij presenteren 
dagverse complete salades, welke je direct mee kunt nemen. 
 
Kids Kitchen 
Last but not least kunnen de kinderen (en volwassenen!) hun hart ophalen bij Kids 
Kitchen. Waar pannenkoeken, in de leukste vormen, verkrijgbaar zijn. 
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Dessert 
Ook aan jouw dessert is gedacht, als je nog een plekje over hebt tenminste. Wij serveren 
elke dag verschillende desserts die in een glaasje zijn opgemaakt. Niet te groot, zodat je 
ze allemaal kan proeven! Je moet denken aan bv. liquid cheesecake, chocolademousse of 
tiramisu. Maar dan met onze eigen twist. Ook hebben we softijsmachines met  
verschillende toppings, waarbij je je eigen ijsje kunt samenstellen. 
 
De prijzen van onze Barn Tasting bedragen €31,75 per persoon. Voor kinderen t/m 6 jaar 
worden geen kosten gerekend. De prijs van kinderen van 7 t/m 11 jaar is €10,50 en 
kinderen van 12 t/m 17 jaar €17,50. 
 

Barn’s BBQ 
Op ons terras kan genoten worden van een heerlijk BBQ-arrangement, bestaande uit; 
 
Vlees/gevogelte 

➢ Varkenskotelet 
➢ Ossenhaasspies, á 90 gram 
➢ Kippendij saté 
➢ Runder staartstuk 
➢ Drumsticks 
➢ Hamburger 

 
Vis 

➢ Zalm papillotten met dille room 
➢ Tonijn 

 
Salades 

➢ Watermeloensalade met feta, rode ui en mint 
➢ Aardappelsalade met truffel 
➢ Gegrilde groenten met pesto en Parmezaanse kaasflakes 

 
Diverse sauzen, stokbrood en kruidenboter. 
 
Dessert  

➢ Selectie van Barn’s signature desserts 
➢ Gebakken banaan met rum, bruine suiker en slagroom 
➢ Gebakken ananas met Sweet Baby Ray’s sauce 
➢ Softijs met diverse toppings 

 
De prijs van ons BBQ-arrangement bedraagt €31,75 per persoon.  
Vanaf 40 personen inclusief locatiehuur. 
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Whiskyproeverij 
 
Whisky is een sterkedrank, waar je nooit over uitgepraat raakt. De naam Whisky komt van 
het Iers-Gaelische ‘Uisce Beatha’, dat ‘Levenswater’ betekent. De rijke geschiedenis, het 
productieproces, de ontelbare whiskymerken, soorten en productiegebieden bieden 
genoeg inhoud voor deze interessante activiteit.  
 

Uiteraard wordt ook ruimschoots tijd genomen voor het proeven van whisky. Hiervoor zijn 
een 5-tal whisky’s geselecteerd, welke ieder op hun eigen wijze uniek zijn. Onze Whisky 
fijnproevers nemen jullie mee langs de diverse smaakprofielen en bijzondere verhalen 
achter de whisky’s. 
 
De whisky wordt uit een mooi sample glas geproefd, welke alle deelnemers aan de einde 
van de avond mee naar huis mogen nemen. 
 
De prijs van onze Whiskyproeverij bedraagt vanaf €49,50 per persoon. Vanaf 10 
personen.  
 

Wijnproeverij 
 
Ervaar een smaakvolle avond! Met diverse topwijnen uit 
verschillende landen komt één van onze wijnadviseurs 
een onvergetelijke proeverij verzorgen.  
 
Vol en krachtig, fris en fruitig, sprankelend en soepel: 
alles komt voorbij. Uiteenlopende smaken van witte, rosé 
en rode kwaliteitswijnen.  
 
Nagenieten? Goed nieuws! Alle wijnen zijn ook te 
bestellen in ons restaurant.  
 
De prijs van onze Wijnproeverij bedraagt vanaf €29,50 per persoon.  
Vanaf 10 personen.  
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Culinaire extra’s 
 
Voor uw evenement kunnen we jullie diverse extra entertainment aanbieden. 
Onderstaande extra’s zijn op aanvraag.  
 
Oestermeisjes 
 
De Oestermeisjes verstaan hun vak. De vraag is niet of 
de oesters supervers en heel erg lekker zijn, maar voor 
welke smaakcombinatie de gasten gaan. Gaan ze voor 
citroen en peper of lekker avontuurlijk met peperwodka. 
Daarnaast is een grote favoriet zeker de vodka met 
Tabasco. Verras je gasten eens met een bijzondere 
smaaksensatie.  

 
 
Gin-tonic bar 
 
Aan smaaksensaties geen gebrek! Bij een leuke 
Gin-tonic bar worden de hipste gin-tonics voor je 
klaargemaakt. De bartender geeft uiteraard een 
leuk showtje en zorgt ervoor dat het bestellen 
van een Gin-tonic een waar feestje wordt. 

 
 
 
Champagnemeisjes 
 
De gasten worden extra feestelijk ontvangen met de 
champagnemeisjes aan de deur. 
 
 
Prijzen van bovenstaande extra’s zijn op aanvraag. 
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Feestarrangement 
 
Barn47 is met haar unieke uitstraling 
ook een bijzondere locatie voor jullie 
feest of b.v. bruiloft. Van het begin tot 
het einde kunnen we alles voor jullie 
verzorgen.  
 
Met onze aparte zaal Club47 kan een 
besloten feest gegeven worden. Naast 
het feest en culinaire wensen, kan ook 
de ceremonie zelf bij Barn47 gehouden 
worden. We hebben een drietal 
arrangementen samengesteld. 
 
 
Feestarrangement Barcelona, €33,50 p.p. (v.a. 50 personen inclusief locatiehuur) 

 
Feestarrangement, bestaande uit; 

➢ 4 uur drankuitkoop (standaard arrangement) 
➢ Nootjes en zoutjes op diverse tafels 
➢ 6 hapjes per persoon verdeeld over 4 rondes met een mix uit de volgende hapjes: 

o Runderbitterbal 
o Mini kaassouffle 
o Kipnugget 
o Mini loempia (kip of vegetarisch) 
o Mini groentekroket 
o Hoenderbitterbal 

➢ Een ronde mini wraphapjes  
➢ Zaalhuur (uitgaande van Club47, incl. terras) 

 
 
Feestarrangement New York, €37,50 p.p. (v.a. 50 personen inclusief locatiehuur) 

 
Feestarrangement, bestaande uit; 

➢ 5 uur drankuitkoop (standaard arrangement) 
➢ Nootjes en zoutjes op diverse tafels 
➢ 6 hapjes per persoon verdeeld over 4 rondes met een mix uit de volgende hapjes: 

o Runderbitterbal 
o Mini kaassouffle 
o Kipnugget 
o Mini loempia (kip of vegetarisch) 
o Mini groentekroket 
o Hoenderbitterbal 

➢ Een ronde mini wraphapjes  
➢ Zaalhuur (uitgaande van Club47, incl. terras) 
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Feestarrangement Sydney, €41,- p.p. (v.a. 50 personen inclusief locatiehuur) 

 
Feestarrangement, bestaande uit; 

➢ 5 uur drankuitkoop (standaard arrangement) 
➢ Ontvangst met een glaasje bubbels 
➢ Nootjes en zoutjes op diverse tafels 
➢ 6 hapjes per persoon verdeeld over 4 rondes met een mix uit de volgende hapjes: 

o Runderbitterbal 
o Mini kaassouffle 
o Kipnugget 
o Mini loempia (kip of vegetarisch) 
o Mini groentekroket 
o Hoenderbitterbal 

➢ Een ronde mini wraphapjes  
➢ Zaalhuur(uitgaande van Club47, incl. terras) 

 
 

Midnight-snacks 
Wat is lekkerder dan na een dag en avond feesten een lekkere snack te eten? 
 
Omschrijving Prijs per stuk 

Zakje friet  € 2,75 
Pizza slice € 2,75 
Broodje kroket € 3,75 

Nachobowl, in bowl*  € 4,75 
 
* ‘Sharing-item’ voor meerdere gasten. 
 


