ARRANGEMENTEN GRAND CAFÉ DE STAL
Voor elk type bijeenkomst - vergadering, presentatie, conferentie, congres, seminar, lezing, training,
bedrijfsuitje of workshop - leent De Stal zich uitstekend door de gunstige ligging in het Bio Science
Park van Leiden en op loopafstand van het Centraal Station.
U kunt in de sfeervolle aparte ruimte ongestoord genieten van onze faciliteiten.

vergaderen
Tijdens uw vergadering, training of presentatie verzorgen wij uw maaltijd op maat. Wilt u een lunch in de zaal of
een compleet geserveerde lunch in ons restaurant? Zijn er speciale (dieet)wensen? De Stal presenteert u de lunch
die perfect past bij uw bijeenkomst! Bekijk hier een aantal van onze arrangementen:

DAGDEEL
VERGADERARRANGEMENT

€

12,50 p.p.

HELE DAG
VERGADERARRANGEMENT

9.00 uur – 12.00 uur
of 14.00 uur – 17.00 uur

9.00 uur – 17.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

Ontvangst met koffie en thee

Tijdens vergadering koffie,
thee en softdrinks

Tijdens vergadering koffie,
thee en softdrinks

IJswater

IJswater

Koek en candybar

Koek en candybar

Flip-over

Luxe broodjeslunch

Laptop-beamer

‘s Middags koffie en thee met
koekjes en chocolaatjes

Onbeperkt WiFi
Uit te breiden met een
lunch arrangement vanaf
€ 12,50 p.p.

Huurprijzen zaal
per dagdeel
per hele dag

€ 100,00
€ 175,00

Voor alle arrangementen geldt een minimale deelname van 12 personen.
Alle arrangement prijzen zijn per persoon en inclusief BTW.

Flip-over
Laptop-beamer
Onbeperkt WiFi

€

32,50 p.p.

lunchen
Grand Café De Stal is ook zeer geschikt voor de lunch en heeft diverse mogelijkheden om
groepen een versnelde lunch aan te bieden die tegelijkertijd ook luxe uitstraalt.

LUNCHARRANGEMENT I

€

14,50 p.p.

LUNCHARRANGEMENT II

Soep van de dag
(of de door u gekozen soep)

Soep van de dag
(of de door u gekozen soep)

Diverse luxe belegde broodjes
(brie, paté, rosbief, zalm, garnalen etc.)
Stuks fruit op schaal

Brood met een kroket
  
Diverse luxe belegde broodjes
(brie, paté, rosbief, zalm, garnalen etc.)

Jus d'orange, melk en karnemelk

Verse fruitsalade
Jus d'orange, melk en karnemelk

high tea
Een proeverij van
verschillende thee soorten
Diverse sandwiches
met zalm, paté en Leidse kaas
Lekkere zoetigheden
zoals muffins, brownies,
scones en Petit fours

€

17,00 p.p.

€

18,00 p.p.

Lunch
recepties
RECEPTIE ARRANGEMENT I

€

17,50 p.p.

€

RECEPTIE ARRANGEMENT II

27,50 p.p.

Ontvangst met een glaasje bubbels

Bier, wijn, fris en binnenlands
gedestilleerd

Bier, wijn, fris en binnenlands gedestilleerd.
Voor overige drankjes wordt extra
bijbetaald

Voor overige drankjes wordt extra bijbetaald
Op tafels staan kleine snacks gepresenteerd,
zoals o.a. crudité met frisse dip,
nootjes, zoutjes en olijven

Houten plank met diverse soorten
ham, worst en kaas.
Warm bittergarnituur met
twee keer een rondgang.

Houten plank met diverse soorten ham,
worst, binnen- en buitenlandse kaas
Bittergarnituur, welke bestaat uit
een rondgang van 2 keer

Twee uur durende receptie (na dit
tijdblok drankjes op nacalculatie)

Twee uur durende receptie (na dit
tijdblok drankjes op nacalculatie)

Lunch
buffet
BUFFET ARRANGEMENT I

€

19,50 p.p.

BUFFET ARRANGEMENT II

Truffel eiersalade
  
Pastasalade met zalm

Truffel eiersalade
  
Pasta salade met zalm

Mozzarella, tomaat en basilicum

Mozzarella, tomaat en basilicum
  
Huzarensalade

Huzarensalade
Dungesneden runderlende met
een crème van pijnboompitten
Breekbrood
Stokbrood
Kruidenboter  

Dungesneden runderlende met
een crème van pijnboompitten
  
Serranoham, Spinata Romana,
salami met zoetzuur  
Salade gerookte vis en garnalen
Rouleau van parelhoen met
een compote van sjalotten
Rundvlees in truffeljus
Breekbrood
Stokbrood

€

29,50 p.p.

walking dinner
Wilt u eens een keer iets heel anders?

Wij serveren op de momenten dat u dat wilt, 5 tot 10

Denk dan aan een walking dinner. Hierbij worden

kleine gerechtjes. Het aantal gangen met eventueel

in een gezellige, ongedwongen sfeer diverse kleine

bijpassend bier- of wijnarrangement, bespreken we

gerechtjes uitgeserveerd aan u en uw gasten.

graag in overleg met u.

Rondlopend, staand of zittend, onder het genot van
een hapje en een drankje kunt u gezellig bijpraten in

Een walking dinner is mogelijk voor gezelschappen

een leuke ambiance.

vanaf 20 personen.

Wij bieden u een keuze uit:
Glaasje met avocadocrème
en gemarineerde garnalen

€

4,25

Glaasje met luchtige
geitenkaascrème
en tomatensalsa

€

3,50

Aziatisch soepje van kokos en
citroengras met geroosterde kip

€

3,50

Mosterdsoepje van grove mosterd
met krokant buikspek

€

3,50

Zeebaars in Thaise curry,
mihoen en koriander

€

6,50

Krokante kip in Yakitori
met zoetzure komkommer

€

5,50

Op lage temperatuur gegaarde
kalfshaas met tonijncrème en
kapperappeltjes

€

5,50

Mozzarella pomodori tomaat,
basilicum en pesto

€

4,50

Bosvruchtensoep
en perensorbetijs

€

3,50

Crème brûlée bereid met
Cronesteyn’s Hof honing

€

4,00

bbq
U kunt 5 gerechten uit de lijst kiezen:
Grillworst
Runderhamburger
Shaslick
Kipsaté
Spareribs
Lamskoteletje
Kip tandoori spies
Gemarineerde karbonade
Vispakketje
Groente spies
Gamba spies
Steak
Op het buffet:
Truffel eiersalade
Mozzarella, tomaat & basilicum
Frites
Huzarensalade
BBQ saus, knoflooksaus en satésaus
Stokbrood met kruidenboter

€

24,75 p.p.

