CROWN BUSINESS CENTER HAARLEM

BANQUETINGMAP

CROWN BUSINESS CENTER HAARLEM

INHOUDSOPGAVE

Restaurant en vergaderzalen

Geachte heer/mevrouw,

Introductie

2

Crown Business Centers lenen zich uitstekend voor meetings groot en klein! Onze Crown Business
Centers beschikken over een grote diversiteit aan vergaderzalen. Vergaderen kan al vanaf 2 personen tot
het houden van congressen of productpresentaties voor maar liefst 2.500 personen. Beamer nodig?
We zetten hem voor u klaar. Koffie, thee en water in de vergaderzaal? Geen probleem. Liever ook frisdrank er bij? Een flipover, pennen, notitieblokken en een heerlijke lunch tijdens de break tussen de
middag? Het kan allemaal. U maakt uw wensen kenbaar en wij zorgen dat u zorgeloos kunt vergaderen.

Zalenoverzicht en tarieven
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Bestel- en annuleringsprocedure
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Introductie restaurant
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Koffiebreaks
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Ontbijt en lunch
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Borrel, drankjes en buffet
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Vergaderarrangementen

14-15

Combineer uw break met een geheel verzorgde lunch in ons restaurant The Crown. Wilt u liever
doorgaan en de lunch geserveerd krijgen tijdens uw vergadering? Ook dat kan uiteraard. Van eenvoudig
tot luxe, geen probleem.
U huurt al een vergaderzaal vanaf € 8,-!
Met vriendelijke groet,
Team Crown Business Center

www.crown-bc.nl
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www.crown-bc.nl
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ZALENOVERZICHT EN TARIEVEN

ZALENOVERZICHT EN TARIEVEN

Capaciteit vergaderzalen Crown Business Center Haarlem
Theateropstelling
Eindhovenzaal
Haarlemzaal
Leidenzaal
Rotterdamzaal
Amsterdamzaal
Berlijnzaal
Londenzaal
Madridzaal
Parijszaal
Brainstormruimte
Italie zaal
30
Portugalzaal
60
Amerika zaal
75
Europa zaal
75

Cabaretopstelling Carreopstelling
25
18
30
26
50
50
-

Zaalhuur*

U-Vorm opstelling
15
24
-

Boardroom opstelling
4
4
4
4
6
6
6
8
15
16
-

Vergaderzalen
Eindhovenzaal
Haarlemzaal
Leidenzaal
Rotterdamzaal
Amsterdamzaal
Berlijnzaal
Londenzaal
Madridzaal
Parijszaal
Brainstormruimte
Italie zaal
Portugalzaal
Amerika zaal
Europa zaal

Prijs per uur
€
12,00
€
12,00
€
12,00
€
12,00
€
22,00
€
22,00
€
22,00
€
22,00
€
30,00
€
40,00

Prijs per dagdeel
€
40,00
€
40,00
€
40,00
€
40,00
€
70,00
€
70,00
€
70,00
€
70,00
€
100,00
€
120,00
€
80,00
€
100,00
€
175,00
€
175,00
*Prijzen zijn exclusief BTW en gebruik vergaderapparatuur

Openingstijden*

THEATER

CABARET

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Openingstijden
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
Op aanvraag
Op aanvraag

Dagdeel ochtend
08.30 - 12.30
08.30 - 12.30
08.30 - 12.30
08.30 - 12.30
08.30 - 12.30
Op aanvraag
Op aanvraag

Dagdeel middag
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
Op aanvraag
Op aanvraag

*Wilt u na de openingstijden een vergaderzaal reserveren?
Neem contact op met de receptioniste van Crown Business Center Bodegraven

Audiovisuele hulpmiddelen en accessoires*
€
€
€

Beamer
Flipover
Notitieblok + pen
CARRE

BOARDROOM

www.crown-bc.nl
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U-VORM

60,00
30,00
1,50 per stuk

*Prijzen zijn per dag en inclusief BTW

www.crown-bc.nl
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BESTELPROCEDURE

THE CROWN HAARLEM RESTAURANT

BANQUETINGMAP
De receptioniste is het aanspreekpunt waar u uw wensen kenbaar kunt maken.

Algemene leveringsvoorwaarden
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestellingen plaatsen en het doorgeven van het aantal personen dient uiterlijk 2 dagen voor aanvang
van de reservering plaats te vinden.
Bij sommige lunches of buffetten geldt een minumum aantal personen. Wanneer dit van toepassing
is, wordt dit weergegeven in de toelichting.
Genoemde prijzen bij restaurant zijn per persoon of per stuk inclusief BTW.
De catering wordt uitsluitend geserveerd in desbetreffende vergaderzaal en bij uitzondering in het
restaurant.
Reservering van catering in de zalen gaat via de receptioniste van het Crown Business Center.
Voor grote vergaderingen/congressen dient u contact op te nemen met de receptioniste van Crown
Business Center.
De reguliere openingstijden van het Crown Business Center zijn van maandag tot vrijdag van 08.30
tot 17.00. Voor reserveringen buiten deze tijden/dagen kunt u contact opnemen met de
receptioniste van Crown Business Center.
Voor reserveringen, buiten de reguliere openingstijden, worden er extra servicekosten in rekening
gebracht.

Annuleringsvoorwaarden
•
•
•

Annuleren van catering is kosteloos, mits 2 werkdagen van te voren doorgegeven.
Bij annuleren korter dan 2 werkdagen voor aanvang reservering, worden de gemaakte kosten 100%
doorbelast.
Het opgegeven aantal personen, waarop de reservering betrekking heeft, kan het tot 2 dagen voor
reservering kosteloos worden gewijzigd.

www.crown-bc.nl
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Introductie

KoffieBREaks

Geachte heer/mevrouw,

Warme dranken

Zorgeloos vergaderen. Dat doet u in Crown Business Centers! Van het serveren van koffie en thee tot
een uitgebreide luxe lunch. Wij stellen hoge eisen aan onze producten. Biologisch vinden wij dan ook
logisch en dat vindt u dan ook terug in de keuzes die wij u bieden. Wilt u ongestoord verder vergaderen en
geen lunchbreak? Dan serveren wij de lunch in de vergaderzaal op een door u aangegeven tijdstip. Zorgeloos vergaderen begint bij Crown Business Center.

Kan koffie 1 Ltr

€ 8,50

Kan thee 0,75 Ltr

€ 4,50

Alle cateringsactiviteiten worden in principe verzorgd tijdens de openingstijden van ons restaurant.
Speciale wensen over uitvoeringstijden en bestellingen die niet binnen deze openingstijden vallen, zijn
bespreekbaar. Mocht deze banquetingmap toch niet volledig aansluiten op uw wensen, neemt u dan
vooral contact met ons op. Wij maken dan graag in overleg met u een passend voorstel dat perfect
aansluit op uw evenement, congres of vergadering.

Tafelwater Chaudfontaine 1 Ltr

€ 3,25

Fruitwater gepresenteerd in tap. Per Liter

€ 4,50

Diverse frisdranken (per flesje)

€ 1,50

Richard Voorn
Horeca manager Crown Business Center

Lekker voor bij de koffie

Koude dranken

Muffin vanille

€ 2,00

Gevulde koek

€ 2,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW

www.crown-bc.nl
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Ontbijt

Lunch

Een heerlijk ontbijt gepresenteerd in buffet vorm
Mand met diverse rustique mini broodjes 2 p.p.
Croissant
Gekookt ei
Hollandse kaas
Fijne vleeswaren
Vers fruit salade
Koffie en thee
Totaal

€ 10,00

Extra mogelijkheden/uitbreidingen op uw ontbijt
Vers geperste jus d’orange

€ 1,80

Muffin vanille

€ 2,00

Healthy lunch
2 maaltijd salades
Soep van de dag
Snijbrood
Roomboter
Biologische melk/karnemelk
Vers getrokken fruitwater
Totaal

€ 13,50

Comfort lunch
2 rijkelijk belegde pistoletjes met ham, kaas en garnituur
Vers handfruit
Biologische melk/karnemelk
Totaal

€ 9,50

Crown Business lunch
Pain rustique wit en bruin 2 p.p.
Diverse kazen
Diverse vleeswaren
Garnering
Vers handfruit
Vers geperste jus d’orange
Biologische melk/karnemelk
Totaal

€ 12,50

Extra mogelijkheden/uitbreidingen op uw lunch
Dagsoep
Broodje bourgondische kroket
Ambachtelijk saucijzenbroodje
Kaasbroodje
Vers geperste jus d’orange
Biologische melk of karnemelk

Alle prijzen zijn inclusief BTW

www.crown-bc.nl
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€
€
€
€
€
€

2,50
2,50
2,50
2,50
1,80
1,25

Alle prijzen zijn inclusief BTW

www.crown-bc.nl
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Buffet*

Borrel

*te bestellen vanaf 20 personen

Buffet Easy
Kipsate (2 stokjes p.p.)
Huzarensalade
Stokbrood met kruidenboter
Kroepoek
Totaal
Buffet Italiaans
Caprese salade
Penne pasta bolognaise saus
Meloen met parma ham
Ciabatta met pesto
Salade Milano, gegrilde groenten en mozzarella
Totaal
Buffet Green
Salade gerookte kip
Salade gerookte zalm
Salade Milano, gegrilde groenten en mozzarella
Luxe brood assortiment
Kruidenboter en pesto
Totaal

Alle prijzen zijn inclusief BTW

www.crown-bc.nl
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€ 10,00

€ 17,50

€ 17,50

Koude dranken
Prosecco
per fles
Champagne Veuve Clicquot per fles
Heineken Bier (0,3cl)
per fles
Rode wijn
per fles
Witte wijn
per fles
Rosé, Provence
per fles
Frisdranken (Cola, Fanta etc.)per fles

€ 22,50
€ 59,50
€ 2,00
€ 13,80
€ 13,80
€ 13,80
€ 1,50

Gemengde nootjes
Zoute koekjes met olijven

€ 0,50 p.p
€ 1,50 p.p

Schaal Amsterdam vanaf 15 personen (4 st. p.p.)
Ossenworst
Leverworst
Jonge kaas
Amsterdams zuur
Mosterd dip
Totaal

€ 4,50 p.p

Warm borrelhapje uit het vuistje prijs
Kaastengels
Mini kaassouflé
Bitterballen
Vlammetjes
Mini loempia
Mexicano

€ 0,75 p.s.

Canapes vanaf 60 stuks
Parmaham met tapenade van zongedroogde tomaat
Brie
Carpaccio
Vitello Tonato
Oude kaas

€ 1,25 p.s.

Alle prijzen zijn inclusief BTW

www.crown-bc.nl
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Vergader arrangement Vergader arrangement
Dagdeel arrangement exclusief lunch

€ 10.45 p.p.

Onbeperkt koffie, thee en water
Gebruik van de minibar in de zaal
Blocnotes & pennen
Gebruik van de beamer
Gebruik van de flipover
Wifi
Projectiescherm
Conference kit

Dagdeel arrangement inclusief lunch

Dagarrangement inclusief lunch

€ 26.90 p.p.

Onbeperkt koffie, thee en water
Gebruik van de minibar in de zaal
Gebruik van het lunchbuffet in het restaurant (of in de zaal)
Blocnotes & pennen
Gebruik van de beamer
Gebruik van de flipover
Wifi
Projectiescherm
Conference kit
€ 21.95 p.p.

Onbeperkt koffie, thee en water in de zaal
Gebruik van de minibar in de zaal
Gebruik van het lunchbuffet in het restaurant (of in de zaal)
Blocnotes & pennen
Gebruik van de beamer
Gebruik van de flipover
Wifi
Projectiescherm
Conference kit

Alle prijzen zijn inclusief BTW

www.crown-bc.nl
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Alle prijzen zijn inclusief BTW

www.crown-bc.nl
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Meer informatie?
Crown Business Center Haarlem
A. Hofmanweg 5a
2031 BH Haarlem
Tel: 023 750 5700
receptie-cbchaarlem@crown-bc.nl

