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In deze brochure vindt u onze verschillende culinaire
arrangementen. Vanaf 15 personen verzorgen wij lunch,
borrels en diners voor zakelijke en feestelijke gelegenheden.
Naast deze mogelijkheden staan we open voor uw ideeën en
kijken we graag met u naar een voorstel op maat.
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DAGARRAGEMENT

DAGARRAGEMENT

De dagarragementen zijn ideaal om uw gasten warm te
ontvangen met een goede kop koffie of net wat extra’s te
bieden tijdens bijvoorbeeld een zakelijke meeting.

Ontvangst en pauzes
Koffie en theebuffet met Tony’s Choclonely

2.7 p.p.

Frisbuffet					

3.3 p.p.

Croissantje met jam				

3.0 p.p.

Citroencake					

3.0 p.p.

Sticky Toffee Taartje

2.5 p.p.

1 Dagdeel

2 Dagdelen

4 uur

8 uur

Onbeperkt koffie en thee met
Tony’s Chocolonely

Onbeperkt koffie en thee met
Tony’s Chocolonely

Biosapje en fusionwater

Fushionwaterbuffet

Citroencake/sticky toffee

Ontvangst met croissantjes
Pauze met taartjes
Lunch Broodje
Een hartig “vieruurtje”

12.5 p.p.

35 p.p.

LUNCH
Vers brood met een frisse salade of een warme drie-gangen
lunch? Alle lunch gerechten zijn huisgemaakt. Van het brood
tot het nagerecht.

Broodje

Warm

Huisgemaakte bol met*:

Voorgerecht

Wortel, karwij, harissa,
aubergine

Soepje van het moment

Hooikaas, chutney
Ricotta, bietendressing, kervel,
amandel
*Vlees topping op aanvraag

Hoofdgerecht

Soep van het moment

Nagerecht

Salade met pompoen, bloemkool,
postelein, freekeh, belugalinzen,
pompoenpi, sinaasappeldressing

Salade
De Balie burger
Ravioli

Pastel de nata
Incl. een drankje, koffie en thee

Biosapje
Fusionwater

15 p.p.

27,5 p.p.

BORREL

BORREL

Er is altijd wel iets te vieren. Met deze borrel arragementen
maakt u elke gelegenheid compleet.

Basic

2.1 p.p.

Olijven

Bacalhaukroketjes met citroenmayonaise

Beemster kaasblokjes met mosterd
3.7 p.p.

Bitterballen van Holtkamp met mosterd
Kaasstengels van Local Harvest met chilisaus
Oesterzwammenbitterballen met
kappertjes-saliemayonaise
3.7 p.p.

Warm Vega

Keuze uit 5 luxe hapjes:
Aubergine frites met gerookte tomatenmayonaise

Nootjesassortiment van De Nootzaak Gotjé

Warm

DINER APERATIEF

Gefrituurde pita met topping:
Wortelkarwij/pompoenpit/peterselie
Ricotta/biet/amandel/kervel
Muhammara/granaatappel/koriander
Empanada met:
Zoete aardappel/zwarte bonen/flespompoen
rendang met tomatensambal
Zuurkool-gerookte aardappel/stolwijker/jalapeno
Briwat met gestoofde kip, amandel, gekonfijte
citroen, koriander, peterselie

Kaasstengels van Local Harvest met chilisaus
Vega mini loempia met chilisaus

Zalmtartaar gemarineerde biet

Oesterzwammenbitterballen met
kappertjes-saliemayonaise

Geroosterde venkel met ingelegde ansjovis en dille
Little gem gevuld met gerookte makreelsalade en
cornichon
Mini quiche met blauwe kaas en walnoot

Drank
Bier/wijn/fris
1 uur
1,5 uur

7.7 p.p.
11.5 p.p.

Alcohol vrij
1 uur
1,5 uur

7.0 p.p.
8.5 p.p.

Paddestoelenconsommé met miso en citroengras

Geserveerd met een glas Cava.

25 p.p.

DINER

DINER

De keuken van De Balie biedt haar gasten mooie, eerlijke,
huis- gemaakte gerechten. We serveren dan ook alleen vlees
van dieren die een goed leven hebben gehad. Koeien die
hebben kunnen grazen in een wei en vissen die niet met
uitsterven worden bedreigd.

MENU
Voorgerecht
Caponata van bleekselderij, aubergine, venkel,
pijnboompitten en rozijnen met burratacrème
Huisgemaakte ricotta met venkel, rode
bietdragondressing, bloedsinaasappel, balsamico en
waterkers
*Supplement zalm

Tussengerecht
Rode dal met kokos en koriander
Dagsoep met pistou
Paddestoelenconsommé met miso en citroengras

Hoofdgerecht
Gerookte knolselderijsteak met aardappelknoflookpuree,
bimi, limoen, bospaddestoelen en amandelen
Gevulde bisque (met schelpen, seizoensaanbod verse vis,
seizoensgroenten, aardappel en rouille
Orzo, paddestoelen bouillon, koningsboleet,
kastanjechampignons, gefrituurde salie en Grana Padano

2 gangen 		
Drankjes , koffie & thee
Wijnarragement

3 gangen		

32.3 p.p.
12.0 p.p.
15.6 p.p.

Drankjes , koffie & thee
Wijnarragement

40.1 p.p.
15.0 p.p.
23.5 p.p.

Walkingdinner

32.3 p.p.

Nagerecht
Tiramisu
Crumble van het seizoen

LOCATIES

ALGEMENE VOORWAARDEN

De Balie heeft verschillende culinaire locaties, met elk een
geheel eigen karakter en mogelijkheden. Van congressen en
clubavonden in de grote zaal tot kleine vergaderingen of
intieme etentjes op het entresol. Ontdek hier welke ruimte
geschikt is voor uw evenement.

Wij rekenen de volgende
opstartkosten, incl. 21% btw.

Bij zittende lunches en diners komen
de opstartkosten te vervallen en
rekenen we standaard de volgende
kosten (incl. btw) voor het inrichten
van de zalen.

Personen
- 25
15
26 - 50
- 100
51
101 - 150
151 - 200
201 >

61,70
92,60
172,80
259,20
345,60
432,00

Salon

308,60

Wij verzoeken u om minimaal een week van tevoren het definitieve aantal
gasten / gekozen hapjes / dieetwensen te bevestigen.
Bij annuleringen van het evenement binnen/minder dan een week,
brengen wij 100% van de afgesproken kosten in rekening. Dit in verband
met de al genomen voorbereidingen en inkoopkosten.
Bij uitgebreide banqueting kunnen er eventueel extra kosten berekend
worden voor de inhuur van mastiek of meubilair. Hiervan wordt u tijdig op
de hoogte gesteld.
De horecaprijzen zijn geoffreerd incl. 9% en 21% BTW.

Grote Zaal
Bovenfoyer

740,50
308,60

Heeft u nog vragen?
Neem contact op via +31 (0)20 553 51 50 of zaalverhuur@debalie.nl.

