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. Daarnaast beschikken wij over een
eigen parkeerplaats met plaats voor 14 auto’s.
U kunt in de sfeervolle aparte ruimte ongestoord genieten van onze faciliteiten.

vergaderen
Tijdens uw vergadering, training of presentatie verzorgen wij uw bijeenkomst op maat. Wilt u het combineren
met een lunch of borrel? Alles is bespreekbaar bij De Stal. We bieden een standaard arrangement aan voor zowel
een dagdeel als een hele dag.

DAGDEEL
VERGADERARRANGEMENT

€

12,50 p.p.

HELE DAG
VERGADERARRANGEMENT

Van 09.00 uur – 12.00 uur
Van 14.00 uur – 17.00 uur

Van 9.00 uur – 17.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

Ontvangst met koffie en thee

Tijdens vergadering koffie,
thee, softdrinks en ijswater

Tijdens vergadering koffie,
thee, softdrinks en ijswater

Koekjes en candybars

Koekjes en candybars

Gebruik van flip-over, laptop,
LCD tv en Wi-Fi

Luxe lunch

Uit te breiden met een
luncharrangement vanaf
€ 14,50 p.p.

Fruit en candybars
Gebruik van flip-over, laptop, LCD
tv en Wi-Fi
Alle arrangementprijzen zijn per
persoon en inclusief BTW

Huurprijzen zaal
Dagdeel
Hele dag

€ 100,00
€ 175,00

Huurprijzen restaurant op aanvraag

€

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
(vlees, vis en vega)
Stuks fruit

Brood met een kroket
  
Diverse luxe belegde broodjes
(vlees, vis en vega)

Jus d'orange, melk en karnemelk

Verse fruitsalade
Jus d'orange, melk en karnemelk

€

18,00 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 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:
Carpaccio met truffelmayonaise,
bread beans en rucola

€

4,25

€

5,50

Knoflookgarnalen met mihoen en
bosui

* Caprese van tomaat, Mozzarella,
pesto en basilicum

€

3,50

€

5,50

* Gegrilde groenten met
geitenkaas en bietenstroop

Zalmtartaar met dilledressing en
citroencreme

€

4,50

€

4,50

* Hangop met gemarineerd fruit

* Avocadocreme met
tomatensalade

4,50

4,00

* Gepocheerde peer met kaneelijs

€

€
€

4,00

* Stroopwafel trifle

Sate van kippendij met pindasaus,
atjar tjampoer en
kroepoek oedang

€

5,50

* Mosterdsoepje met prei en
geroosterde hazelnoot

€

3,50

* Zak huisgemaakte frites met
truffelmayonaise uit eigen keuken

€

3,50

* Vegetarisch gerecht

Lunch
receptie
RECEPTIE ARRANGEMENT I
Bier, wijn, fris en binnenlands
gedestilleerd

€

17,50 p.p.

RECEPTIE ARRANGEMENT II
Ontvangst met een glaasje bubbels
Bier, wijn, fris en binnenlands gedestilleerd

Houten plank met diverse soorten
ham, worst en kaas
Bittergarnituur, welke bestaat uit een
rondgang van 2 keer
Voor overige drankjes wordt extra
bijbetaald

Crudité met frisse dip, nootjes, zoutjes en
olijven op statafels
Houten plank met diverse soorten ham,
worst, binnen- en buitenlandse kaas
Bittergarnituur, welke bestaat uit
een rondgang van 2 keer
Voor overige drankjes wordt extra
bijbetaald

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

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

€

27,50 p.p.

borrel
Grand Café De Stal is bijzonder geschikt om gezellig te borrelen. Naast een borrelkaart
bieden we diverse alcoholische en non-alcoholische dranken aan. We bespreken met u
welk dranken en hapjes assortiment we uw gasten zullen aanbieden. Uw gasten kunnen
gedurende de borrel drankjes bestellen aan de bar. De hapjes worden over de borrel verspreid
uitgeserveerd.

Een selectie van onze borrelhapjes:
Nachos
met cheddar kaas, paprika,
guacamole, olijven en uienringen

€

7,50

Mini kaassoufflés mix
Div. smaken (8 stuks)

€

7,50

Bitterballen
met grove mosterd (8 stuks)

€

7,50

Bieterballen (vegan)
(8 stuks)

€

7,50

Gemengd bittergarnituur
(10 stuks)
Broodplankje
met diverse smeersels

€ 10,00
€

6,50

buffet
Een buffet is mogelijk voor gezelschappen vanaf 20 personen.

BUFFET ARRANGEMENT I

€

19,50 p.p.

BUFFET ARRANGEMENT II

   Groene salade

   Carpacciosalade

Caprese met tomaat, Mozzarella,
pesto en verse basilicum

Caprese met tomaat, Mozzarella,
pesto en verse basilicum
  
Zalmmootjes met gestoofde prei

Huisgemaakte saté van kippendijen
met atjar, gebakken uitjes
en kroepoek
Verse frites en witte rijst
Stokbrood en diverse sauzen
Gemengde seizoensgroenten

Kip teriyaki met bosui en zoetzuur
van komkommer
Gratin Dauphinois
Verse frites
Gemengde seizoensgroenten
Vanille ijs met warme kersen
Hangop met gemarineerd fruit

€

29,50 p.p.

ontbijt
Wij verzorgen ook ontbijt voor een gezelschap van meer dan 25 personen.

Met o.a. op het buffet:

€

15,00 p.p.

Diverse soorten wit, bruin en
meergranen brood

Verschillende soort
zoet beleg

Krentenbrood

Cruesli en yoghurt

Pistoletjes

Verschillende
kaassoorten

Croissants
Melk
Diverse vleeswaren vers gesneden
Karnemelk
Tomaat en komkommer
Diverse sapjes
Roerei en spek
Koffie
Gekookte eieren
Thee

