CROWN BUSINESS CENTER KEY-POINT (LEIDEN)

BANQUETINGMAP

Crown business center KEY-POINT

INHOUDSOPGAVE

Restaurant, vergaderzalen & evenementen

Geachte heer/mevrouw,
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 100 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.
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 € 6,-!
Met vriendelijke groet,
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koffie & lekkernijen

Warme dranken
Kan koffie (1 Ltr)								
€ 8,50
Kan thee (0,75 Ltr)								€ 4,50
Koude dranken
Tafelwater Chaudfontaine (1 Ltr)						€ 3,25
Diverse frisdranken (per flesje)							
€ 1,50
Fruitwater gepresenteerd in tap(1 Ltr)						
€ 4,50
Lekker voor bij de koffie
Muffin vanille									
€ 2,00
Gevulde koek									€ 2,00

Alle prijzen zijn inclusief btw en per stuk
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ONTBIJT

Ontbijt
Een heerlijk ontbijt gepresenteerd in buffet vorm
			€ 10,00
Mand met diverse rustique mini broodjes (2 p.p.)
Roomboter croissant
Zoet en hartig beleg
Gekookt ei
Vers fruit salade
Koffie en thee
								
Extra mogelijkheden/uitbreidingen op uw ontbijt
Vers geperste jus d’orange							€ 1,80
Muffin vanille									
€ 2,00

Alle prijzen zijn inclusief btw en per stuk
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LUNCH

BUFFET*
*te bestellen vanaf 20 personen

Healthy lunch									€ 13,50
2 maaltijd salades
Soep van de dag
Snijbrood
Roomboter
Biologische melk/karnemelk
Vers getrokken fruitwater
								
Comfort lunch									€ 9,50
2 rijkelijk belegde pistoletjes met ham, kaas en garnituur
Vers handfruit
Biologische melk/karnemelk
									
Crown Business lunch								€ 12,50
Diverse luxe broodjes 2 p.p.
Diverse kazen
Diverse vleeswaren
Garnering
Vers handfruit
Vers geperste jus d’orange
Biologische melk/karnemelk
								
Extra mogelijkheden/uitbreidingen op uw lunch
Dagsoep									€
Broodje bourgondische kroket							€
Ambachtelijk saucijzenbroodje							€
Kaasbroodje									€
Vers geperste jus d’orange							
€
Biologische melk of karnemelk							
€

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

Alle prijzen zijn inclusief btw en per stuk
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Buffet Easy									€ 10,00
Kipsate (3 stokjes p.p.)
Satésaus
Huzarensalade
Stokbrood met kruidenboter
Kroepoek
Buffet Italiaans									€ 17,50
Caprese salade
Penne pasta met bolognaise saus
Meloen met parma ham
Ciabatta met pesto
Salade Milano met gegrilde groenten en mozzarella
Buffet Green									€ 17,50
Salade gerookte kip
Salade gerookte zalm
Salade Milano met gegrilde groenten en mozzarella
Luxe brood assortiment met smeersels

Op aanvraag verzorgen wij voor uw barbecue of walking dinner ook speciaal
samengestelde menu’s. Wij adviseren u graag.
De buffetten worden warm aangeleverd. Het buffet is inclusief de huur van elektrische
chaving dish (om het warm te houden).

Alle prijzen zijn inclusief btw en per stuk
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BORREL

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						

VERGADER arrangementen

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

Gemengde nootjes								€ 0,50
Zoute koekjes met olijven
						€ 1,50
Schaal Amsterdam vanaf 15 personen (4 st. p.p.)				
€ 4,50
Ossenworst
Leverworst
Jonge kaas
Amsterdams zuur
Mosterd dip		
							
Warm borrelhapje uit het vuistje prijs						
Kaastengels
Mini kaassouflé
Bitterballen
Vlammetjes
Mini loempia
Mexicano								

€ 0,75 p.s.

Canapes vanaf 60 stuks							€ 1,25 p.s.
Parmaham met tapenade van zongedroogde tomaat
Brie
Carpaccio
Vitello Tonato
Oude kaas

Alle prijzen zijn inclusief btw en per stuk
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Voor de organisatie van vergaderingen en evenementen in de zalen van het
Crown Business Center Key-Point wordt er gebruik gemaakt van arrangementen.
Dagdeel arrangement exclusief lunch 					
Onbeperkt koffie, thee en water
Gebruik van de minibar in de zaal
Blocnotes & pennen
Gebruik van de beamer
Gebruik van de flipover
Wifi
Projectiescherm

€ 10,45

Dagdeel arrangement inclusief lunch 					
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

€ 21,95

Dagarrangement inclusief lunch 						
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
						

€ 26.90

Alle prijzen zijn inclusief btw. Exclusief zaalhuur.
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zalenoverzicht & tarieven

zalenoverzicht & tarieven

Zaalhuur*

Capaciteit vergaderzalen Crown Business Center Key-Point
Theater

Cabaret

School

U-Vorm

Boardroom

Receptie

Plesmanzaal

-

-

-

-

3

-

Hooglandse kerk zaal

-

Sterrewacht zaal

-

Lindberghzaal

-

Meelfabriek zaal

-

Waag zaal

-

Molen de Valk zaal
Leidse zaal

35

40

-

-

32

-

20

-

16

30

3
6
5

10
12

20

34

-

Vergaderzalen

Prijs per uur

Prijs per dagdeel

Prijs per dag

Plesmanzaal

€

€

€

Lindberghzaal

-

Meelfabriek zaal

-

Hooglandse kerk zaal

-

Sterrewacht zaal

Molen de Valk zaal

-

Leidse zaal

-

6,00

€

12,50

€

27,50

€

Waag zaal

-

€

€
€

6,00

12,50
27,50
40,00

€

18,00

€

50,00

€
€
€
€

18,00
50,00
85,00
85,00

125,00

€
€ en inclusief
175,00 WiFi
Prijzen vergaderzalen
zijn60,00
inclusief btw
*Exclusief catering en gebruik vergaderapparatuur

€

33,00

€

75,00

€

33,00
75,00

€

150,00

€

225,00

€
€

150,00
275,00

Interne huurders krijgen standaard 30% korting op de zaalhuur.
Bedrijven die een kantoorruimte huren in het Crown Business Center mogen de zalen reserveren zonder gebruik te
maken van een arrangement, catering en/of andere faciliteiten. Parkeren is gratis.
Uiteraard kan hierbij alsnog gebruik gemaakt worden van de aanwezige faciliteiten.
Audiovisuele middelen
Beamer & projectiescherm							 € 10,00
TV-scherm									 € 10,00
Flipover met papier & stiften							
€ 6,00
Blocnotes, pennen & pepermuntjes						
€ 1,50 per persoon
										Prijzen zijn inclusief btw

Openingstijden*
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Openingstijden

09.00

09.00

09.00

09.00

-

-

-

-

Vrijdag

09.00

Zaterdag

Gesloten

Zondag

-

Gesloten

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

Dagdeel ochtend

Dagdeel middag

09.00

13.00

13.00

-

17.00

13.00

13.00

-

17.00

09.00

09.00

09.00

09.00

-

-

-

-

-

13.00

13.00

13.00

Gesloten

Gesloten

13.00

13.00

13.00

-

-

-

17.00

17.00

17.00

Gesloten
Gesloten

*Wilt u na de openingstijden een vergaderzaal reserveren?
Neem contact op met Crown Business Center Key-Point
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Lindbergh zaal

Meelfabriek zaal

Plesman zaal

Waag zaal

Hooglandse kerk zaal

Sterrewacht zaal
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Molen de Valk zaal

Meer informatie?
Crown Business Center Key-Point (Leiden)
Schipholweg 103
2316 XC Leiden
Tel: 071 5249 249
cbckeypoint@crown-bc.nl

Leidse zaal
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