Catering &
Zaalhuur

Thuis
bij
Driez
org

Iets te vieren?
Driezorg helpt u graag!
Een verjaardag, huwelijksjubileum of een ander (feestelijk) moment
organiseren? Binnen Driezorg zijn er vele mogelijkheden om een feestelijke
gebeurtenis te vieren of een ruimte te huren voor een andere gelegenheid.
Wij denken graag met u mee!
Op basis van de aanvragen van

Reserveringstermijn

voorgaande jaren, heeft Driezorg – in

Om teleurstellingen te voorkomen en er

samenwerking met een cateraar een

zeker van te zijn dat uw evenement op de

aantal aantrekkelijke catering-

gewenste dag kan plaatsvinden, vragen

arrangementen samengesteld. De

wij u om uw zaalhuur en catering uiterlijk

mogelijkheden en prijzen van deze

14 dagen voor de geplande datum te

arrangementen vindt u in deze brochure.

reserveren. Reserveert u korter van
tevoren dan kijken wij graag met u naar
de mogelijkheden.

Genoemde arrangementen zijn enkel
een voorbeeld: per bijeenkomst en

Betaling

locatie worden ze afgestemd op úw

De betaling moet binnen 14 dagen na

wensen en ónze mogelijkheden.

ontvangst van de factuur.

U kunt uw evenement laten cateren in
één van onze af te huren ruimtes, maar
uiteraard verzorgen wij ook graag
catering bij u thuis. Daarnaast kunt u
ervoor kiezen om alléén de ruimte en evt.
serviesgoed en bestek bij Driezorg te
huren. Wanneer u kiest voor een externe
cateraar of als u zelf de catering verzorgt,
bent u zelf verantwoordelijk en
aansprakelijk om aan de
voedselvoorwaarden te voldoen zoals
gesteld door de NVWA.

Thuis
bij
Driezorg

Prijsoverzicht Catering & Zaalhuur
Hieronder vindt u een overzicht van de prijzen voor catering & zaalhuur: *

1. Cateringarrangementen
De genoemde prijzen zijn per persoon en
inclusief btw. Indien u kiest voor één van
de arrangementen (m.u.v. arrangement
1, 2 en de vergaderarrangementen) dan
is het gebruik van de ruimte gratis. Kiest u
voor een van de arrangementen
(m.u.v. arrangement 1 en 2) dan zijn de
prijzen voor kinderen 0 t/m 2 jaar gratis. Bij
kinderen in de leeftijd 3 t/m 10 jaar krijgt u
€ 2,95 korting per kind op een

€ 17,00

gebak. Drank: dubbelfriss, jus d´orange,
appelsap, cola, sinas, cassis, rivella, spa
rood of blauw, droge witte wijn, moezel,
rode wijn, bier, advocaat met slagroom
(gedestilleerd op aanvraag). Gesorteerde
hapjes (5 stuks p.p. koud en of warm).
Nootjes/zoutjes op tafel
Hapjesbuffet (vanaf 15 personen)
Drank: dubbelfriss, jus d´orange, appelsap,

arrangement.

cola, sinas, cassis, rivella, spa rood of blauw,

Arrangement 1

€ 3,40

Koffie/thee (2 kopjes p.p.), met cake

droge witte wijn, moezel, rode wijn, bier,
advocaat met slagroom (gedestilleerd op
aanvraag)

Arrangement 2

€ 4,30

Koffie/thee (2 kopjes p.p.), met
gesorteerd gebak
Verjaardagsarrangement basis

Verjaardagarrangement luxe

Koffie/thee (2 kopjes p.p.), met gesorteerd

€ 13,60

Koffie/thee (2 kopjes p.p.), met gesorteerd
gebak. Drank: dubbelfriss, jus d´orange,
appelsap, cola, sinas, cassis, rivella, spa
rood of blauw, droge witte wijn, moezel,
rode wijn, bier, advocaat met slagroom
(gedestilleerd op aanvraag). Gesorteerde
hapjes (3 stuks p.p.) koud en/of warm

Keuze uit:
* Hapjesbuffet “net even anders”

€ 18,15

* Hapjesbuffet “luxe”

€ 22,25

Evt. extra aangevuld met salade
incl. stokbrood met kruidenboter tegen
extra kosten.
Salade keuze:
Aardappelsalade

€ 4,45

IJsbergsla met meloen, rozijnen en
komkommer

€ 4,45

Rundvlees- of huzarensalade

€ 4,95

Zalm- of kip kerriesalade

€ 5,45

Tonijnsalade

€ 5,95

Koud/Warm buffet (vanaf 15 personen) 		

Bordje patat

€ 1,95

(meer dan 25 personen, korting € 2,00 p.p.

Sauzen (mayonaise, curry, etc.)

€ 0,30

op de prijs)

Kroket

€ 1,65

Drank: dubbelfriss, jus d´orange, appelsap,

Broodje kroket

€ 2,20

cola, sinas, cassis, rivella, spa rood of blauw,

Broodje ham/kaas

€ 1,40

droge witte wijn, moezel, rode wijn, bier,

Luxe broodjes

€ 3,10

advocaat met slagroom (gedestilleerd op

(bijv. gezond, salade, brie)

aanvraag)

Saucijzenbroodje

€ 1,70

* Koud en warm buffet

€ 30,55

Salades (vanaf 10 personen) incl. stokbrood

* Hollands stamppotbuffet

€ 23,40

met kruidenboter.

* Oosters buffet

€ 24,95

* Italiaans buffet

€ 30,55

Keuze uit:

* Visbuffet

€ 25,95

Aardappelsalade

* Vleesbuffet

€ 25,95

IJsbergsla met meloen, rozijnen en

* Koud buffet

€ 22,40

komkommer

€ 4,45

* Warm buffet

€ 29,55

Rundvlees- of huzarensalade

€ 4,95

Zalm- of kip kerriesalade

€ 5,45

Uitbreidingsmogelijkheden op de

Tonijnsalade

€ 5,95

arrangementen (prijzen per persoon)

Of keuze uit een andere salade.

Soep, 1 soort

€ 1,75

(keuze uit groente, tomaten, kip of

(ijs, pudding en fruitsalade)

champignon)
Soep, 2 soorten (min. 15 personen)

€ 3,05

(keuze uit groente, tomaten, kip of
champignon)
Diverse soorten stokbrood
kruidenboter en 2 soorten tapenades
(min. 4 personen)

Dessertbuffet

€ 1,25

€ 4,45

€ 6,05

2. Broodtafels/Lunches

3. Vergaderarrangementen

(De genoemde prijzen per persoon en excl.

(De genoemde prijzen per persoon en excl.

zaalhuur. In overleg kunnen arrangementen

zaalhuur. In overleg kunnen arrangementen

gewijzigd worden)

gewijzigd worden)

Broodtafel basis

€ 5,80

Vergaderarrangement, kaal

€ 4,95

Koffie/thee

Koffie/thee (2 kopjes p.p.), met cake

2 Belegde broodjes

Frisdrank (1 flesje p.p.)

Broodtafel luxe

€ 9,05

Vergaderarrangement, basis

€ 13,30

Koffie/thee

Koffie/thee, met cake + water op

Soep

tafel (gehele dag)

2 Luxe broodjes: 1 warm broodje en

Lunch met soep (keuze uit groente,

1 bolletje (hard/zacht) gezond/salade

tomaten, kip of champignon),

of iets anders naar keuze

2 Belegde broodjes, koffie/thee/melk/
karnemelk

Eenvoudige lunch

€ 7,85

Frisdrank/vruchtensappen (2 flesjes p.p.)

Koffie/thee/melk/karnemelk
Soep: keuze uit groente, tomaten, kip of

Vergaderarrangement, luxe

champignon

Koffie/thee, met cake + water op

Eenvoudige broodjes (2 stuks p.p.): wit/bruin

tafel (gehele dag)

belegd met ham of kaas, krentenbol

Lunch met soep (keuze uit groente,

€ 17,45

tomaten, kip of champignon),
Luxe lunch

€ 11,70

2 Luxe broodjes, fruit/yoghurt, koffie/thee/

Koffie/thee/melk/karnemelk/jus d’orange

melk/karnemelk

Soep: keuze uit groente, tomaten, kip of

Frisdrank/vruchtensappen (2 flesjes p.p.)

champignon
Luxe broodjes (2 stuks p.p.): 1 warm broodje
en 1 bolletje (hard/zacht) gezond/salade of

4. Personeel

iets anders naar keuze, fruit

Indien gewenst kan voor de bediening
personeel worden ingehuurd. Kosten per uur:
Maandag t/m vrijdag:

€ 30,65

Zaterdag:

€ 36,20

Zondag:

€ 41,85

5. Zaalhuur (Alle prijzen zijn per dagdeel, max 4 uur)
Aantal pers.
(max.)
Arcadia

Soos
Computerruimte (10 computers +
1 lescomputer)
Zaaltje 10e etage

50
per
dagdeel
20

Cliënten

Verwanten

Externen

€ 39,55
In overleg

€ 85,30
€ 238,80

€ 170,55
€ 238,80

€ 21,10

€ 28,40

€ 39,85

Berkumstede

De Brink
Restaurant
Souterrain
Vergaderzaal /logopedie 1e etage
Grote vergaderzaal 1e etage

80
80
50
10
15

€ 63,25
€ 63,25
€ 39,55
€ 21,10
€ 21,10

€ 113,70
€ 113,70
€ 85,30
€ 28,40
€ 28,40

€ 170,55
€ 242,05
€ 170,55
€ 39,80
€ 39,80

Fermate

Restaurant ‘den Grooten Trom’
Grand Café ‘het Klavier’
Tamboerijn

35
80
30

€ 39,55
In overleg
€ 26,35

€ 85,30
€ 113,70
€ 39,80

€ 97,50
€ 170,55
€ 56,85

De Havezate

De Hilde
Theater (indien nodig, incl. gebruik
microfoon, aansluiting computer)
Restaurant
Vergaderzaal 2e etage

35
100

€ 39,55
In overleg

€ 42,65
€ 125,05

€ 85,30
€ 250,15

75
15

In overleg
€ 21,10

€ 113,70
€ 28,42

€ 227,40
€ 39,80

De Kievitsbloem

Willemszaal
Kleine Willemszaal
Bestuurskamer
Spreekkamer

90
20
30
10

€ 63,25
€ 26,35
€ 39,55
€ 39,55

€ 97,43
€ 39,80
€ 56,85
€ 42,65

€ 170,55
€ 42,65
€ 85,30
€ 85,30

Rivierenhof

Theater (indien nodig, incl. gebruik
microfoon, aansluiting computer)
Grand café (indien nodig,
incl. gebruik microfoon)
Theehuis (indien nodig, incl. gebruik
microfoon)
Vergaderzaal 1e etage
Spreekkamer 1 BG
Spreekkamer 2 BG

125

In overleg

€ 125,05

€ 250,15

50

€ 63,25

€ 97,45

€ 170,55

30

€ 39,55

€ 56,85

€ 85,30

15
10
6

€ 21,10
€ 21,10
€ 15,80

€ 28,40
€ 21,10
€ 21,10

€ 39,85
€ 39,85
€ 28,45

Grote zaal (indien nodig,
incl. gebruik microfoon)
‘Proathuus’
Huiskamer 2e of 4e etage

80

€ 63,25

€ 85,30

€ 168,20

15
10

€ 21,10
€ 15,80

€ 42,65
€ 21,10

€ 39,85
€ 28,45

Westenhage

Petit Café
Grand Café

25
50

€ 39,55
€ 63,30

€ 55,35
€ 97,45

€ 67,50
€ 170,55

De Wendakker

Trefpunt (alleen verhuur mogelijk)

25

€ 21,10

€ 55,35

€ 67,50

De Venus

6. Overige faciliteiten
Gebruik servies (gelijk reserveren met ruimte, n.v.t. bij arrangementen)
Koffieservies

€ 28,25

Overig (gelijk reserveren met ruimte)

(incl. roomstelletjes, klaarzetten

Flipover

€ 16,60

op kar en afwas)

Whiteboard

€ 16,60

Laptop

€ 27,70

Gebakservies

€ 8,30

(incl. vorkjes, klaarzetten op kar
Logeerkamers

en afwas)
Glasservies

€ 22,15

Op diverse locaties van Driezorg is het

(incl. klaarzetten op kar

mogelijk gebruik te maken van de

en afwas)

logeerkamers. U kunt hiervoor contact

Gebruik van alle servies

€ 44,30

opnemen met de afdeling Catering &

(incl. klaarzetten op kar

Verhuur, via het Servicepunt van Driezorg

en afwas)

tel: 038 - 2001100.

7. Cateringmogelijkheden bij u thuis (prijzen per persoon)
Salades (vanaf 10 personen)

Hapjes (assortiment)

incl. strokbrood met kruidenboter.

(per stuk)
Gebak, gesorteerd

Keuze uit:
Aardappelsalade

€ 0,85
€ 1,80

(per stuk)
€ 4,45

Kan koffie/thee

IJsbergsla met meloen, rozijnen en
komkommer

€ 4,45

Rundvlees- of huzarensalade

€ 4,95

Zalm- of kip kerriesalade

€ 5,45

Tonijnsalade

€ 5,95

Of keuze uit een andere salade.		

€ 3,85

Meer weten of een reservering doorgeven?
Voor meer informatie neemt u contact op met de afdeling Catering & Verhuur via het
Servicepunt van Driezorg, tel: 038 - 2001100.
Wist u dat u bij de deelnemende Driezorg locaties elke dag kunt mee-eten?
Kijk voor het weekmenu en de deelnemende locaties op onze website www.driezorg.nl
bij ‘Eet smakelijk!’

* Genoemde tarieven zijn gebaseerd op de prijzen per 1 januari 2018. Deze prijzen worden jaarlijks
geïndexeerd.
Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Postadres
Postbus 658
8000 AR Zwolle

Telefoon
(038) 200 11 00

E-mail
info@driezorg.nl

Internet
www.driezorg.nl

10-2018

Volg ons ook op:

