
Verhuur zaal zakelijk

Op zoek naar een gezellige en informele locatie voor je volgende vergadering? Zoek niet  
verder! Bij Café Kiebêrt hebben wij een huiselijk privé zaaltje geschikt voor vergaderingen, 

lunches, diners, borrels & pubquizzen. 

- - 

De ruimte
Onze privéruimte biedt plek aan maximaal 20 personen rond één lange tafel, 45 personen aan kleine-
re (hoge en lage) tafels of 60 personen staand. De ruimte is huiselijk met open haard en een knusse 
bank. De ruimte is af te sluiten van de rest van het café door middel van een gordijn. 

Vergader arrangement
Voor bedrijven die op zoek zijn naar een oplossing voor vergaderruimte bieden wij een  
speciaal vergader arrangement. Het arrangement is inclusief het gebruik van onze privé ruimte en 
onze faciliteiten waaronder: beamer, geluidssysteem en flipover. 

Dit arrangement is voor maximaal 10 personen en bedraagt €350,- * 
Inclusief: 
• Koffie en thee bij binnenkomst
• Een tussendoortje halverwege de ochtend
• Lunch, met keuze uit ons broodjes assortiment met een salade om te delen 
& een drankje naar keuze.  
 
* Elk extra persoon boven de 10 personen is €30,- p.p. extra  

Klaar met vergaderen en toe aan een borrel? Voor €10,- p.p. extra bieden wij 2 drankjes uit de  
‘Hollandse bar’ (huisbier, huiswijn & fris) & een rondje bittergarnituur.  
 
Dit arrangement bieden wij aan van dinsdag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00. 

Borrel & diner
Tijd om te ontspannen! Heb je als bedrijf iets te vieren of wil je samen met je collega’s eens even 
lekker de bloemetjes buiten zetten? Dan is ons zaaltje een leuke optie, geschikt voor maximaal 60 
gasten (staand). 

Wij geven je als gastheer/gastvrouw de mogelijkheid om uw gasten een ‘Hollandse bar’ aan te bieden 
(huisbier, huiswijn, koffie, thee & fris) 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 dan op jullie eigen rekening gezet. 

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. Het ligt er ook aan hoe druk het op dat moment 
bij ons is. 

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



Een privé diner kan ook bij ons. Wij bieden de keuze uit een 2- of 3-gangen menu. Een 2-gangen 
menu kost €27,50 p.p. en een 3-gangen menu €39,50 p.p. (excl. drankjes) Ons vaste menu bevat 
altijd een vegetarische optie voor elke gang. Veganistische en glutenvrije opties zijn op aanvraag 
beschikbaar. Voor groepsmenu’s vragen wij de menukeuzes uiterlijk 48 uur van te voren aan ons door 
te geven. 

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.

* De groepsmenu’s vind je ook op onze website. 


