
Verhuur zaal particulier 

Café Kiebêrt is een gezellige buurtkroeg met een prachtige zaal die wij gebruiken voor onder 
andere het uitzenden van Ajax wedstrijden en pubquizen. Daarnaast is deze zaal ook te  

boeken voor privé events. Perfect voor besloten diners of borrels om speciale gelegenheden 
te vieren. Ons zaaltje is zowel overdag als ‘s avonds te boeken. 

Ons zaaltje
Ons zaaltje is een gezellige ruimte waar we zittend plaats kunnen bieden aan 20 personen aan één 
lange tafel of tot 45 personen aan kleinere hoge- en lage tafels.  
Voor staande borrels is er plek voor 60 personen. Het is een gezellige ruimte met openhaard en een 
bank. Je kunt onze beamer gebruiken en zelfs je eigen muziek afspelen via ons  
geluidssysteem. Je hebt dan alleen een apparaat nodig met een AUX-kabel (of een HDMI kabel voor 
de projector). Laat ons bij het bevestigen van de reservering weten waar je gebruik van zou willen 
maken. 

We rekenen geen huur voor het afhuren van onze zaal maar we werken wel met een omzetgarantie. 
Zie het document ‘algemene voorwaarden’ met alle informatie en prijzen. 

Eten & drinken
Wij geven je als gastheer/gastvrouw de mogelijkheid om je gasten een ‘Hollandse bar’ aan te bieden 
(met huispils, huiswijnen, fris, koffie & thee) of een ‘Open bar’ (alles van onze drankkaart). Een van 
onze teamleden zal tijdens het evenement de bestellingen komen opnemen en de drankjes komen 
brengen. De drankjes worden op jullie rekening gezet. Indien gewenst, is het mogelijk om muntjes uit 
te delen om ervoor te zorgen dat elk van uw gasten een gelijk aantal drankjes krijgt. Deze muntjes 
zijn dan goed voor 1 drankje, de kosten gaan nog steeds op nacalculatie. 

Snacks kunnen op de dag zelf van onze menukaart besteld worden. Houd rekening met een wachttijd 
van 20-30 minuten vanaf het moment van bestellen. Uiteraard hangt dit samen met hoe druk het op 
dat moment is. 

Hoewel ons personeel zelf tijdens het evenement ook het bedrag van de rekening in de gaten zal 
houden en met u zal communiceren. Is het aan te raden dat je zelf halverwege het event ook nog even 
informeert naar de tussenstand van de rekening. Je zou er dan bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om 
nog een extra rondje drankjes of snacks te bestellen. 

Als je een diner organiseert, kunnen wij een 2 of 3-gangen menu aanbieden *. 2-gangen is €27,50 
p.p. en 3-gangen €39,50 p.p. (excl. drankjes) Ons vaste menu bevat altijd een vegatarische optie 
voor elke gang. Veganistische en glutenvrije opties zijn op aanvraag beschikbaar. Voor groepsmenu’s 
vragen wij alle menukeuzes uiterlijk 48 uur van tevoren aan ons door te geven. 

Feest!
Geen feest zonder versiering! Voel je vrij om je eigen versiering mee te nemen (behalve confetti, want 
dat trekt in onze houten vloer). Graag alle versiering weer op ruimen of meenemen wanneer jullie 
weggaan. 

* Je vindt de verschillende groepsmenu’s op onze site. 


