Banqueting 2022

borrel | diner
feest | bruiloft

Exclusief, voor ons allemaal

vanaf

€22,50
p.p

Borrelarrangement
BORRELARRANGEMENT COMFORT
VANAF 25 PERSONEN | 1,5 UUR | € 22,50 | KINDEREN 4 tot 12 JAAR € 8,75
Inclusief:
Ontvangst met een welkomstcocktail
Diverse nootjes & olijven op tafel
Miniwrap belegd met o.a. oude kaas, zalm, carpaccio (1x)
Luxe bitterballen met mosterd (2x)
Assortiment warm bittergarnituur (1x)
Onbeperkt binnenlands drankassortiment
Zaalhuur
BORRELARRANGEMENT LUXE
VANAF 25 PERSONEN | 2 UUR | € 28,50 | KINDEREN 4 tot 12 JAAR € 12,50
Inclusief:
Ontvangst met een welkomstcocktail
Diverse nootjes & olijven op tafel
Canapé belegd met o.a. geitenkaasmousse, zalm, carpaccio (1x)
Minibroodje cheeseburger (1x)
Luxe bitterballen met mosterd (2x)
Assortiment warm bittergarnituur (1x)
Onbeperkt binnenlands drankassortiment
Zaalhuur
Onbeperkt binnenlands drankassortiment (frisdrank, vruchtensap, huiswijn, Heineken tapbier, port, sherry, vermouth,
vieux, jenever en brandewijn).

De borrel extra aankleden met heerlijke sushi?
Bijvoorbeeld California rolls (zalm, kip, garnaal of vega), spicy tuna roll,
of Nigiri zalm of garnaal met wasabi & sojasaus (€ 2,50 per stuk).

vanaf

€37,50
p.p

Verjaardagsarrangement
VERJAARDAGSARRANGEMENT (tussen 11.00 en 17.00 uur)
VANAF 25 PERSONEN | 3 UUR | € 37,50 | KINDEREN 4 tot 12 JAAR € 16,50
Inclusief:
Ontvangst met een kopje koffie/thee en een petit four OF een welkomstcocktail
Diverse nootjes & olijven op tafel
Gevulde sweet peppers & rauwkost met een dipsaus op tafel
Miniwrap belegd met o.a. oude kaas, zalm, carpaccio (1x)
Minibroodje cheeseburger (1x)
Luxe bitterballen met mosterd (2x)
2 stokjes saté p.p. met atjar, kroepoek en stokbrood op een buffetje
Onbeperkt binnenlands drankassortiment
Zaalhuur
Onbeperkt binnenlands drankassortiment (frisdrank, vruchtensap, huiswijn, Heineken tapbier, port, sherry, vermouth,
vieux, jenever en brandewijn).

Aanvullende mogelijkheden:
- Gesorteerd gebak i.p.v. een petit four, meerprijs € 1,50 p.p.
- Sushi diverse soorten, bijvoorbeeld California rolls (zalm, kip, garnaal of vega),
spicy tuna roll, Nigiri zalm of garnaal met wasabi & sojasaus € 2,50 per stuk.
- 1/2 uur verlenging drankenarrangement € 5,00 p.p.
- 1 uur verlenging drankenarrangement € 7,50 p.p.
Wilt u een verjaardagsarrangement op maat? Onze afdeling sales denkt graag met u mee
voor een passende invulling.

vanaf

€39,50
p.p

Feestarrangementen
FEESTARRANGEMENT COMFORT
VANAF 40 PERSONEN | 4 UUR | € 39,50 | KINDEREN 4 tot 12 JAAR € 18,50
Inclusief:
Ontvangst met een welkomstcocktail
Diverse nootjes & olijven op tafel
Miniwrap belegd met o.a. oude kaas, zalm, carpaccio (1x)
Luxe bitterballen met mosterd (2x)
Assortiment warm bittergarnituur (1x)
Kaasloempia (1x)
Onbeperkt binnenlands drankassortiment
Dansvloer
Zaalhuur
FEESTARRANGEMENT LUXE
VANAF 40 PERSONEN | 4 UUR | € 49,50 | KINDEREN 4 tot 12 JAAR € 21,00
Inclusief:
Ontvangst met een welkomstcocktail
Diverse nootjes & olijven
Canapé belegd met o.a. geitenkaasmousse, zalm, carpaccio (1x)
Luxe bitterballen met mosterd (2x)
Miniwrap gevuld met vitello tonnato (1x)
Minibroodje cheeseburger (1x)
Assortiment warm bittergarnituur (1x)
Zakje frites met mayonaise
Onbeperkt binnenlands drankassortiment
Dansvloer
Zaalhuur

vanaf

€32,50
p.p

Bruiloft
Hotel Leiden is door de gemeente Leiden benoemd tot officiële trouwlocatie.
Geef het Jawoord op ons prachtige terras aan de Oude Rijn, in onze sfeervolle brasserie
of in een van onze zalen.
Vier de mooiste dag van jullie leven bij Van der Valk Hotel Leiden!
CEREMONIE-ARRANGEMENT
VANAF 25 PERSONEN | 2 UUR | € 32,50
Inclusief:
Trouwceremonie in de brasserie of in onze zalen
Proosten met prosecco
Petit four met opdruk
Diverse nootjes & olijven op tafel
Onbeperkt binnenlands drankassortiment
Zaalhuur niet inclusief
Indien u zelf een bruidstaart meeneemt voor uw bruiloft, verzorgen wij het aansnijden en
het serveren van de taart.
Naast het ceremonie-arrangement, bieden we veel mogelijkheden variërend van een
receptie, intiem diner tot een spetterend feest.
Elke bruiloft is uniek en door uitgebreid jullie wensen te bespreken, werken we graag
mee aan het creëren van jullie droomhuwelijk!

vanaf

PRIJS
p.p

Uitbreidingen
Meerprijs koffie/thee met petit four in plaats van welkomstcocktail
Petit four vanaf
Gesorteerd gebak vanaf
Ontvangst met welkomstcocktail
Ontvangst met een glas prosecco
Luxe koude hapjes
Olijven & diverse nootjes
Miniwrap met o.a. kipfilet, zalm & carpaccio
Canapé belegd met o.a. geitenkaasmousse, zalm en carpaccio
Domino sandwich gezond (ham, kaas, tomaat & komkommer)
Luxe warme hapjes
Kaasloempia
Bitterbal
Gepaneerde torpedo garnaal in chilisaus
Yakitorispiesje gemarineerd in ketjapsaus
Minibroodje cheeseburger
Diverse mini quiches

€ 2,50
€ 2,75
€ 3,90
€ 4,00
€ 4,95
€ 2,20
€ 3,50
€ 3,00
€ 4,25
€ 1,10
€ 1,00
€ 1,20
€ 1,50
€ 4,25
€ 3,00

Sushi - diverse soorten, per stuk
bijvoorbeeld California rolls (zalm, kip, garnaal of vega), spicy tuna roll,
Nigiri zalm of garnaal met wasabi & sojasaus

€ 2,50

Satébuffetje
2 satéstokjes p.p. met atjar, stokbrood, kroepoek en aardappelsalade

€ 9,50

vanaf

€19,50
p.p

Lunchbuffet
RESTAURANT | TUSSEN 12.00 EN 14.00 UUR | € 19,50 | KINDEREN 4 tot 12 JAAR € 11,50
Van maandag t/m vrijdag serveren wij een heerlijk buffet met wisselende warme en koude
gerechten. Het buffet bestaat uit:
Soep
Diverse broodsoorten
Diverse soorten vleeswaren
Diverse soorten kaas
Carpaccio met rucola en Parmezaanse kaas
Diverse vissoorten, zoals bijvoorbeeld gerookte zalm, Noorse garnalen en makreel
Diverse soorten salades en rauwkost
Wisselende eiergerechten
Wisselende warme gerechten
Groenten- en aardappelgerechten
Fruit en yoghurt
Het lunchbuffet is inclusief koffie, thee, melk en vruchtensappen.
In de zomermaanden juli en augustus serveren wij geen lunchbuffet, met uitzondering voor
gereserveerde groepen vanaf 25 personen.

vanaf

€29,50
p.p

Brunchbuffet
RESTAURANT | TUSSEN 12.00 EN 14.30 UUR | € 29,50 | KINDEREN 4 tot 12 JAAR € 15,50
VANAF 35 PERSONEN | IN EXCLUSIEVE ZAAL | € 35,50 | KINDEREN 4 tot 12 JAAR € 21,50
Iedere zaterdag & zondag serveren wij een uitgebreide Van der Valk brunch.
Wij ontvangen u om 12.00 uur met een heerlijke welkomstcocktail. Vervolgens kunt u
genieten van alle heerlijkheden van onze keukenbrigade. Op het buffet vindt u o.a.:
Soep
Diverse broodsoorten en luxe broodjes
Diverse zoete minibroodjes
Diverse soorten kaas, hartig en zoet beleg
Variatie aan rijke frisse salades die met het seizoen wisselen
Variaties koude visgerechten (o.a. gerookte zalm en garnalen)
Variaties koude vleesgerechten (o.a. carpaccio en diverse soorten ham)
Vlees- of visgerecht van de bakplaat
Diverse warme vis-, vlees- en seizoensgebonden gerechten
Yoghurt en kwarksoorten
Vers handfruit en fruitsalade
Dessertbuffet, met o.a. diverse soorten ijs, bavarois en zoete lekkernijen
De weekendbrunch is inclusief koffie, thee, melk en vruchtensappen.
*Voor feestdagen gelden andere tarieven.

vanaf

€48,50

p.p.

incl. dranken

Buffet classic
VANAF 25 PERSONEN | 3 UUR | € 48,50 | KINDEREN 4 tot 12 JAAR € 24,00
Inclusief:
- Zaalhuur
- Onbeperkt binnenlands drankassortiment
Buffet
Diverse broodsoorten met roomboter, kruidenboter en tapenade
Koude gerechten
Carpaccio - meloen met Parmaham - makreel - zalmsalade - pastasalade - Caesar salade geitenkaassalade - aardappelsalade met spekjes
Warme gerechten
Saté met pindasaus, kroepoek, atjar en gebakken uitjes - varkenshaas met roomsaus visschotel van de chef met zalm, pangasius en mosselen - vegetarische ravioli - groenten van
het seizoen - pomme duchesse
Kopje koffie/thee ter afsluiting
Afsluiten met een dessert (meerprijs)
- Dessert op bord vanaf € 8,00 p.p.
- Dessertbuffet € 9,50 p.p.

vanaf

€53,00

p.p.

incl. dranken

Buffet luxe
VANAF 25 PERSONEN | 3 UUR | € 53,00 | KINDEREN 4 tot 12 JAAR € 26,00
| 4 UUR | € 59,50 | KINDEREN 4 tot 12 JAAR € 29,00
Inclusief:
- Zaalhuur
- Onbeperkt binnenlands drankassortiment
Buffet
Diverse broodsoorten met roomboter, kruidenboter en tapenade
Soep van de chef
Koude gerechten
Carpaccio - vitello tonnato - meloen met Parmaham - gerookte zalm - makreel - pastasalade
- Caesar salade - aardappelsalade met spekjes - Noorse garnalensalade - salade tomaat en
mozzarella
Warme gerechten
Stoofschotel van kippendij - biefstuk Stroganoff - zalmschotel met Hollandaisesaus vegetarische ravioli - groenten van het seizoen - rijst - Roseval aardappeltjes - pomme
duchesse
Kopje koffie/thee ter afsluiting
Afsluiten met een dessert (meerprijs)
- Dessert op bord vanaf € 8,00 p.p.
- Dessertbuffet € 9,50 p.p.

vanaf

€67,50

p.p.

incl. dranken

Buffet exclusief
VANAF 25 PERSONEN | 4 UUR | € 67,50 | KINDEREN 4 tot 12 JAAR € 33,50
Inclusief:
- Zaalhuur
- Onbeperkt binnenlands drankassortiment
Buffet
Diverse broodsoorten met roomboter, kruidenboter en tapenade
Soep van de chef
Koude gerechten
Carpaccio - vitello tonnato - meloen met Parmaham - gazpacho - gerookte zalm
gepocheerde hele zalm - makreel - forel - pastasalade - couscous met geitenkaas en rozijnen
- aardappelsalade met spekjes - Caesar salade - salade met Noorse garnalen en
rivierkreeftjes
Sushi - diverse soorten; bijvoorbeeld California rolls (zalm, kip, garnaal of vega), spicy tuna
roll, Nigiri zalm of garnaal met wasabi & sojasaus
Warme gerechten
Getrancheerde ossenhaas met rode wijnjus - runderstoof - buikspek met hoisinsaus kipfingers met zoetzure saus - visschotel van de chef met zalm, kabeljauw en garnalen groenten van het seizoen - rijst - aardappelgratin
- Kopje koffie/thee met chocolade ter afsluiting
Afsluiten met een dessert (meerprijs)
- Dessert op bord vanaf € 8,00 p.p.
- Dessertbuffet € 9,50 p.p.

vanaf

€59,50
p.p

Walking dinner
VANAF 40 PERSONEN | 4 UUR | € 59,50 | KINDEREN 4 tot 12 JAAR € 36,50
Inclusief:
Ontvangst met een welkomstcocktail
Diverse nootjes, olijven, gevulde sweet peppers en rauwkost met dipsaus op tafel
Zalmbonbon gevuld met ricotta
Vitello tonnato
Pokebowl met kip en sojasaus
Soep in een wijnglas | broccolisoep met zalmsnippers
Gamba's met in sesam gemarineerde kool
Zeebaars met crème en Hollandaisesaus
Tournedos met zoete aardappelmousseline en rode portjus
Seizoensdessert
Koffie/thee en bonbons ter afsluiting
Onbeperkt binnenlands drankassortiment
Zaalhuur
Wilt u graag een walking dinner op maat?
Onze salesafdeling bespreekt graag de mogelijkheden met u.

vanaf

€39,50
p.p

Menu groepen
VANAF 25 PERSONEN | 3 UUR | IN EXCLUSIEVE ZAAL
Diverse mogelijkheden:
· Driegangenkeuzemenu vanaf € 39,50
· Kleine selectie uit de à la carte kaart - prijzen uit de à la carte kaart
· Menu op maat - prijs in overleg
Wenst u een menu op maat? Onze chef-kok werkt graag een menu uit dat voldoet aan uw
specifieke wensen. Dieetwensen vernemen wij graag vooraf.
UITBREIDINGEN
Borreluurtje van het Hollands drankenassortiment vooraf aan diner
Borreluurtje met hapjes
€ 12,50
(diverse nootjes op tafel, 1x ronde bitterballen, 1x ronde warm bittergarnituur)
Borreluurtje zonder hapjes
€ 7,50
Drankenarrangement
(onbeperkt binnenlands drankassortiment, bestaande uit: tapbieren, huiswijnen (rood, wit en rosé), port, sherry,
jenever, frisdranken, vruchtensappen en mineraalwater)

- 1 uur € 7,50
- 2 uur € 14,50
- 3 uur € 19,50
- 4 uur € 24,50

Algemene voorwaarden
Uniforme Voorwaarden van de Horeca
Alle afspraken die wij met u maken vallen onder de Uniforme Voorwaarden Horeca. Ondertekenaar verklaart
bekend te zijn met de Uniforme Voorwaarden Horeca en dit te aanvaarden. Indien gewenst, kunnen wij u deze
doen toekomen. Onderstaand treft u enkele aanvullende voorwaarden aan die uitsluitend voor Van der Valk Hotel
Leiden en restaurant Het Haagsche Schouw gelden:
Opties
Van der Valk Hotel Leiden hanteert een optiedatum van twee weken bij reserveringen waarvan de datum verder
ligt dan een maand (bij minder dan een maand hanteren wij twee werkdagen). Wij behouden ons het recht voor
om de optionele reservering te annuleren indien wij voor de afgesproken optiedatum geen bericht van u hebben
ontvangen.
Annuleringsvoorwaarden groepsreservering:
Indien u 12 weken of korter voor aankomstdatum wenst te annuleren, dan zijn wij helaas genoodzaakt
annuleringskosten op basis van onderstaande percentages door te berekenen van de totale reserveringswaarde.
• Bij annulering binnen 12 weken voor de activiteit datum
25%
• Bij annulering binnen 8 weken voor de activiteit datum
40%
• Bij annulering binnen 4 weken voor de activiteit datum
60%
• Bij annulering binnen 3 weken voor de activiteit datum
70%
• Bij annulering binnen 2 weken voor de activiteit datum
80%
• Bij annulering binnen 1 weken voor de activiteit datum
100%
Annuleringen dienen schriftelijk te geschieden.
Aanbetaling- en betalingsvoorwaarden
Wij verzoeken u de gevraagde aanbetaling (indien toegevoegd in de bevestiging) een week voor het plaatsvinden
van uw activiteit over te maken op onderstaand banknummer. Voorwaarden met op rekening; wij hanteren een
betalingstermijn van 14 dagen. Bij Amex creditcard (aan)betalingen wordt een toeslag van 3,5% berekend. Indien
een factuuradres afwijkt van het adres op de bevestiging, gelieve duidelijk aan te geven, inclusief eventuele
afdelingen en/of ordernummers. Er worden geen facturen naar adressen in het buitenland gezonden.
Aansprakelijkheid
De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, verduistering of verlies van
zaken welke zich in de gehuurde ruimte bevinden. Deze zaken verblijven in het gehuurde voor risico van de
eigenaar en/ of belanghebbende. U bent als organisator van deze groep aansprakelijk voor alle schade die aan het
hotel of aan derden ontstaat. U bent als organisator van deze groep aansprakelijk voor eventuele openstaande
facturen van uw gasten.
Inhoud en prijzen arrangementen
Wij behouden ons het recht om de inhoud van onze arrangementen te veranderen i.v.m. seizoensgebonden en
dagverse ingrediënten. Deze worden vooraf aan u gecommuniceerd. Prijswijzigingen voorbehouden.
Bankgegevens
Van der Valk Hotel Leiden, Het Haagsche Schouw
Rabobank Voorschoten 36.61.14.506
IBAN Code: NL82RABO 0366114506
Swift/Bic code: RABONL2U
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Contactgegevens
Van der Valk Hotel Leiden
Haagse Schouwweg 14 | 23332 KG Leiden
071- 5731 731 | www.hotelleiden.nl

Afdeling sales | sales@leiden.valk.nl | 071 - 5731 715

