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www.wapenvankennemerland.nl

Ramplaan 125, 2015GV, Haarlem

lunch • diner • feest/borrel • trouwen • condoleance • vergaderen



 
De Grote Zaal
Sfeervolle ruimtelijke zaal met privé terras.

Capaciteit
20 tot 120

Zaalhuur  
Hele dag € 400
Halve dag € 250

Faciliteiten
 ¶ Privé terras 
 ¶ Overkapping met heaters
 ¶ Geluidsinstallatie 
 ¶ PA set
 ¶ Microfoon
 ¶ Podium
 ¶ Beamer & scherm
 ¶ Flip-over
 ¶ Ringleiding
 ¶ Climate control
 ¶ WiFi

 
De Bovenkamer
Mooie rustieke en moderne kamer met uit-
zicht op de weilanden.

Capaciteit
10 tot 60

Zaalhuur 
Hele dag:  € 300
Halve dag € 200 

Faciliteiten
 ¶ Geluidsinstallatie 
 ¶ Microfoon
 ¶ Scherm
 ¶ Flip-over
 ¶ Climate control
 ¶ WiFi
 ¶ Privé toiletgroep

kies uw zaal

Welkom bij ‘t Wapen van Kennemerland,

Wij beschikken over twee unieke ruimtes voor uit-
eenlopende gelegenheden. In deze brochure vindt 
u een selectie van wat wij aan kunnen bieden. Wij 
staan u graag te woord om andere mogelijkheden 
en wensen te bespreken. Een vrijblijvende optie op 
een van de ruimtes met een bijpassende offerte 
regelen wij graag voor u. Voor meer informatie of 
vragen zijn we bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag tussen 09:00 en 17:00 via 023 524 05 32 en 
gedurende de hele week via 
contact@wapenvankennemerland.nl.

Sanne en Kim
Partijaanname van ‘t Wapen van Kennemerland
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lunchmogelijkheden

 
Lunch Buffet
Als u met uw collega’s, vrienden of familie 
lekker uitgebreid wilt lunchen hebben wij 
de volgende opties voor u:

Lunchbuffet (vanaf 25 personen) 
 ¶ Diverse broodsoorten
 ¶ Soep van de dag
 ¶ Diverse salades
 ¶ Kroket
 ¶ Kaas & vleeswaren
 ¶ Zoet beleg
 ¶ Melk & jus d’orange
 ¶ Koffie & thee 
 ¶ Overige dranken op nacalculatie

21,50 p.p,

 
High Tea
Heerlijk genieten van een uitgebreide high 
tea? Dat kan bij ons tussen 12:00 en 18:00. 
U kunt genieten van:

High tea buffet (vanaf 25 personen)
 ¶ Luxe sandwiches
 ¶ Soep van de dag
 ¶ Griekse- & tomatensalade
 ¶ Fruitsalade
 ¶ Verschillende zoetigheden
 ¶ Petit fours
 ¶ Diverse soorten gebak
 ¶ Scones met clotted cream
 ¶ Koffie, jus d’orange & melk 
 ¶ Uiteraard diverse theesoorten!
 ¶ Overige dranken op nacalculatie

Maak uw high tea speciaal met een glaasje 
Prosecco of Cava!

24,50 p.p.

Alle arrangementen zijn exclusief zaalhuur.
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Saté Buffet 
Als u wilt genieten van een uitgebreid warm 
saté buffet is dit een goede keuze!

Saté buffet (Vanaf 25 Personen) 
 ¶ Soep van de dag
 ¶ 2 stokjes saté 
 ¶ Pommes frites
 ¶ Aardappelsalade
 ¶ Salades 
 ¶ Brood & boter

22,50 p.p.

Dessertbuffet  6,00 p.p. 
IJstaart  6,00 p.p.

 
Wapen Buffet  
Met het wapen buffet kunnen uw gasten 
genieten van een heerlijk koud en warm 
buffet in een gezellige en ongedwongen set-
ting. Het wapen buffet kan geheel naar uw 
wensen, rekening houdend met het seizoen, 
worden samengesteld met de chef-kok. 

Voorbeeld Buffet (Vanaf 25 Personen) 
 ¶ Diverse vis, kaas & vlees plateau’s (evt 

als voorgerecht)
 ¶ Salades
 ¶ Pommes frites
 ¶ Vegetarische pasta
 ¶ Couscous met diverse groenten
 ¶ Zeebaars 
 ¶ Runderlende 

35,50 p.p.

Dessertbuffet  6,00 p.p. 
IJstaart  6,00 p.p.

 
Walking Dinner
Wilt u een feestelijk en uitgebreid diner 
waarbij uw gasten op een informele manier, 
heerlijke kleine gerechten krijgen voorge-
schoteld? Dan is dit een perfecte keuze: een 
5 gangen diner bestaande uit 4 hartige ge-
rechten en een dessert. U kunt kiezen om 
te starten om 17:00 of v.a. 19:00

Menuvoorbeeld (vanaf 25 Personen)
gang 1: Tartaar van rund met chorizo, krokan-

te chorizo, mayonaise van safraan & 
eierdooiercrème 

gang 2: Pompoensoep
gang 3: Gegrilde zeebaars, bulgur met ge-

rookte forel
gang 4: Hertenbiefstuk met aardappel mous-

seline & paddestoelen
gang 5: Chocolate velvet cake

34,50 p.p.

 
Diner 3 of 4 gangen
Ons 3 of 4 gangen diner is een heerlijk uit-
gebreid diner waarbij het menu geheel naar 
uw wensen wordt samengesteld in overleg 
met de chef-kok en rekening houdend met 
het seizoen. 

Menuvoorbeeld (vanaf 10 personen)
gang 1: Dun gesneden gerookte entrecote 

met kerrie, gekonfijte knoflook, aard-
appel stro & zoetzuur van chioggia 
biet

gang 2: Gebakken eendenlever met ge-
glaceerde zwezerik, cantharellen, 
brioche & balsamico

gang 3: Scholfilet met gel van groene appel 
en yuzu, toast met gamba & worteljus

gang 4: Warme lemon curd cake met gema-
rineerde kersen, kersensorbet & zure 
room        

3 gangen: 34,50 p.p
Wijnarrangement: 15,50 p.p.

4 gangen: 40,50 p.p.
Wijnarrangement: 19,50 p.p. 

dinermogelijkheden

Alle arrangementen zijn exclusief zaalhuur.
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feest- & borrelarrangementen 

 
Feest All-in
Dranken:
 ¶ Ontvangst met prosecco
 ¶ 5 uur onbeperkt Hollandse bar (bier,  

wijn, fris, binnenlands gedistilleerd)

5 rondes hapjes:
 ¶ 3 rondes gemengd bittergarnituur
 ¶ 1 ronde yakitori spiesjes
 ¶ 1 ronde luxe bladerdeeghapjes

32,50 p.p.

 
Borrel arrangement
 ¶ 3 uur onbeperkt Hollandse bar (bier, 

wijn, fris, binnenlands gedistilleerd)
 ¶ 2 rondes bitterballen & kaastengels
 ¶ 1 ronde luxe bladerdeeghapjes

20,00 p.p.

 
Luxe Feest All-in
Dranken:
 ¶ Ontvangst met cava 
 ¶ 5 uur onbeperkt Hollandse bar (bier, 

wijn, fris, binnenlands gedistilleerd)

5 rondes luxe hapjes:
 ¶ Steak tartaar op een lepel
 ¶ Krokante gamba
 ¶ Zalm hapje
 ¶ Hummus & gegrilde groente
 ¶ Pastrami hapje

37,50 p.p.

Al onze arrangementen zijn na-
tuurlijk uit te breiden of aan te 
passen, zie pagina 14 voor de 
overige mogelijkheden.

Alle arrangementen zijn exclusief zaalhuur.
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trouwfaciliteiten

AANTAL OMSCHRIJVING PRIJS

.............. x 4,50

14.00 uur   Ceremonie 

Dranken bij aanvang ceremonie (nacalculatie) ...........................................

...............x 27,00/35,00

...............x op aanvraag

15.00 uur   Toost op het huwelijk

Prosecco/Cava per fels
 
Bruidstaart

...........................................

...........................................

............... x 7,50

16.00 uur   Receptie

Dranken tijdens Receptie op nacalculatie ...........................................

........ x 34,50 / 40,50

............... x 12,50

18.00 uur    Diner

3 gangen diner / 4 gangen diner

Dranken tijdens het diner op nacalculatie 

Zie voor andere opties voor diner pagina 7. 

...........................................

...........................................

............... x 32,50

............... x 2,50

20.00 uur  - 01.00 uur  Feest

Feest All-In
 ¶ 5 uur onbeperkt Hollandse bar (bier, wijn, 

fris, binnenlands gedestilleerd) 
 ¶ 3 rondes bitterballen, & kaastengels
 ¶ 1 ronde yakitori spiesjes 
 ¶ 1 ronde luxe bladerdeeghapjes 

Puntzak frites om 00:00

Zie voor de overige mogelijkheden tijdens uw 
feest pagina 9.

...........................................

...........................................

Zaalhuur hele dag

Zaalhuur is inclusief gebruik van de aanwezige 
apparatuur, aankleding van de zaal en het per-
soneel.  

400,-

...........................................

 
Weddingdeal!

Perfecte combinatie om uw bruiloft zorgeloos en onvergetelijk te maken voor 
een kleine vaste prijs. 

 ¶ 3 gangen diner of buffet
 ¶ Dranken tijdens het diner (onbeperkt Hollandse bar) 
 ¶ Feest inclusief dranken (onbeperkt Hollandse bar)
 ¶ Hapjes tijdens het feest (5 rondes) 

70,- p.p.

Zaalhuur feestzaal
Diner en feest in dezelfde ruimte.

Zaalhuur feestzaal & bovenzaal
Diner boven en feest beneden.

250,- 

350,-

Uw bruiloft is een speciale dag en daar horen 
uiteenlopende wensen bij. Deze kunt u altijd met 
ons bespreken. Om u alvast op weg te helpen 
hebben we een voorbeeldofferte voor een com-
plete trouwdag bijgevoegd! Neem voor alle mo-
gelijkheden of een vrijblijvende offerte contact 
met ons op!
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condoleance

Bent u op zoek naar een mooie en rustige 
plek voor een condoleance? Onze ruimtes 
kunnen wij aanpassen naar uw wensen, van 
formeel en plechtig tot knus en gezellig. Wij 
bieden verschillende mogelijkheden, vraag 
naar de condoleance brochure voor meer 
informatie. 

vergaderen

 
Vergaderarrangement 
Vergaderen op een inspirerende locatie? 
Wij bieden:

 ¶ Onbeperkt koffie, thee, water & fris
 ¶ Blocnotes en pennen
 ¶ Beamer, scherm en flipover 
 ¶ Gratis WiFi
 ¶ Gratis parkeren
 ¶ Eventueel  uit te breiden met luxe be-

legde lunch broodjes (2 p.p.) inclusief 
jus d’orange en melk

4 uren:   11,50 p.p.
inclusief lunch:  21,50 p.p.

8 uren:   19,50 p.p.
inclusief lunch:  29,50 p.p.

Alle arrangementen zijn exclusief zaalhuur
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overige mogelijkheden & prijzen

DRANKEN

Pils (jupiler) 2,80
Speciaalbieren v.a. 4,00
Wijn per fles v.a. 21,50
Prosecco toost per fles 26,50
Port, Sherry & Vermouth v.a. 3,50
Frisdranken  v.a. 2,80
Verse jus d’orange per glas 3,25
Verse jus d’orange per kan (1L) 18,50
Karaf melk (1L) 7,50
Karaf karnemelk (1L) 7,50
Binnenlands gedistilleerd v.a. 2,75
Buitenlands gedistilleerd v.a. 4,75
Koffie en thee v.a. 2,70
Koffie per kan (2L) 37,50
Thee per kan (2L) 27,50

ZAALHUUR

Feestzaal halve dag / hele dag 250 / 400
Bovenkamer halve dag / hele dag 200 / 300
Beide zalen halve dag / hele dag 350 / 550

HAPJES

Bonbon van Pierre 2,00 p.s.
Petit fours 2,75 p.s.
Petit fours gepersonaliseerd 4,00 p.s.
Gebak 4,00 p.s.
Luxe noten (10 schaaltjes) 50,00
Kaasstengels (10 schaaltjes) 25,00
Olijven (10 schaaltjes) 25,00
Kaas & worst 1,50 p.s.
Gemengde bittergarnituur 1,00 p.s.
Luxe bladerdeeghapjes 1,50  p.s.
Yakitori spiesjes 1,50 p.s.
Toastjes zalm, paté & roomkaas 2,50 p.s.
Hummus met gegrilde groente 2,50 p.s.
Steak tartaar op een lepel 2,50 p.s.
Krokante gamba 2,50 p.s.
Pastrami hapje 2,50 p.s.
Zalm hapje 2,50 p.s.
Puntzak frites 2,50 p.s.

LUNCH

High tea buffet 24,50 p.p.
Lunchbuffet 21,50 p.p.
Belegde bolletjes 3,50 p.s.
Luxe belegde broodjes 5,50 p.s.
Broodje kroket 4,50 p.s.
Kroket los 2,50 p.s.
Soep van de dag in een glas 5,50 p.s.

ARRANGEMENTEN

Borrel arrangement 20,00 p.p.
Hollandse bar extra uur 5,50 p.p.
Feest all-in 32,50 p.p.
     Inclusief buitenlands & speciaal bier 42,50 p.p.
Luxe feest all-in 37,50 p.p
     Inclusief buitenlands & speciaal bier 47,50 p.p.
Wedding deal 70,00 p.p.
Kindertafel 6,50 p.p.
Vergader arrangement (4 uren) 11,50 p.p.
     Inclusief lunch 21,50 p.p.
Vergader arrangement (8 uren) 19,50 p.p.
     Inclusief lunch 29,50 p.p.

DINER

3-Gangen menu 34,50 p.p.
4-Gangen menu 40,50 p.p.
Walking dinner 34,50 p.p.
Kindergerechten  v.a. 7,50
Saté buffet 22,50 p.p.
Wapen buffet 35,50 p.p.
Dessert buffet 6,00 p.p.
IJstaart 6,00 p.p.

14 15   



023-5240532  
contact@wapenvankennemerland.nl  
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