Uw vergadering, training, workshop of brainstorm organiseren in één van de uniekste locaties
van Voorne Putten? Maak gebruik van de gehele ruimte: boven in de Koepel vergaderen,
beneden genieten van de lunch of nog even napraten tijdens de borrel.
Reserveer nu de Koepel Zeeburg en bezorg uw gasten een onvergetelijke dag!
4-uurs vergadering € 17,50 p.p.
Inclusief:
❖ TV scherm
❖ Flipover en vergaderkoffer
❖ Notitieblokjes en pennen
❖ Onbeperkt koffie/thee
❖ Ijswater
❖ Koeken
❖ Pepermunt
❖ Gratis WiFi en gratis parkeren (ook elektrische oplaadpunten)
8-uurs vergadering € 49,- p.p.
Inclusief:
❖ TV scherm
❖ Flipover en vergaderkoffer
❖ Notitieblokjes en pennen
❖ Onbeperkt koffie/thee
❖ Ijswater
❖ Koeken
❖ Pepermunt
❖ Uitgebreide lunch in een aparte ruimte
❖ Gratis WiFi en gratis parkeren (ook elektrische
oplaadpunten)

12- uurs vergadering € 79,- p.p.
Inclusief:
❖ TV scherm
❖ Flipover en vergaderkoffer
❖ Notitieblokjes en pennen
❖ Onbeperkt koffie/thee
❖ Ijswater
❖ Koeken
❖ Pepermunt
❖ Uitgebreide lunch in een aparte ruimte
❖ Diner in een aparte ruimte
❖ Gratis WiFi en gratis parkeren (ook elektrische
oplaadpunten)

shannen@wapenvanmarion.nl

Zeeweg 59 3233 CV Oostvoorne

0181 - 489306

Uw receptie, verjaardag, feest of bruiloft organiseren in één van de uniekste locaties van
Voorne-Putten? Geniet van het uitzicht boven in de Koepel onder het genot van een
heerlijke lunch of diner. Daarna nog borrelen? Op de begane grond zetten wij een koud
drankje en lekkere borrelplank voor jullie klaar!
Reserveer nu de Koepel Zeeburg en bezorg uw gasten een onvergetelijke dag!
Lunch
Diner
3-gangen menu Koepel Zeeburg € 37,50 p.p.
4-gangen menu Koepel Zeeburg € 45,- p.p.
Receptie-arrangement
2 uurs € 22,50 p.p.
3 uurs € 27,50 p.p.
❖ Koffie/thee met petit four
❖ Consumpties uit het binnenlands assortiment
❖ Banketbakkerszoutjes en een notenmix
❖ Kaas/worst
❖ Luxe canapés
❖ Warm bittergarnituur
Extra opties:
❖ Appelgebak met slagroom i.p.v. petit four € 1,75 p.p.
❖ Toeslag buitenlands assortiment € 3,00
Borrel-arrangement
2 uurs € 22,50 p.p.
3 uurs € 27,50 p.p.
❖ Consumpties uit het binnenlands assortiment
❖ Banketbakkerszoutjes en een notenmix
❖ Kaas/worst
❖ Luxe canapés
❖ Warm bittergarnituur
❖ Bitterballen
Extra opties:
❖ Toeslag buitenlands assortiment € 3,00 p.p.
❖ Toost met prosecco € 5,50 p.p.
De vermelde prijzen zijn per volwassene. Kinderen van 5 tot en
met 11 jaar betalen 70 % van de prijs en kinderen tot en met 4
jaar gaan gratis mee!
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Een babyshower, high tea, high beer óf high wijn organiseren in de Koepel Zeeburg?
Wij zetten de lekkere hapjes graag voor jullie klaar.
Delicious High Tea € 27,50 p.p.
o Scones met clotted cream, slagroom en jam
o Filodeeg rolletjes met walnoten en honing
o Yoghurtsmoothie
o Bananentrifle
o Aardbeienchocolade lolly’s
o Grootmoeders appeltaart
o Sandwichtaartje met zalm en kruidenkaas
o Sandwichtaartje met komkommer en citroen hangop
o Sandwichtaartje met ham en prei
o Mozzarella- en tomatensnackje
o Mini saucijzenbroodje
o Mini kaasquiche met Italiaanse kruiden
o Tomatensoepje
o Verse munt, gember en honing!

Babyshower High Tea € 32,50 p.p.
Gezellig met vriendinnen de “mother to be” verrassen met een uitgebreide High Tea! Wij
zorgen voor een leuke versierde tafel met de ooievaar, slingers en ballonnen. Weet je al of
het een jongen of meisje wordt? Dan passen wij de versiering én de lekkernijen aan!
Op de tafel ligt een cadeautje van ons voor de toekomstige moeder.
Wij serveren diverse soorten thee (of koffie) met een etagère vol met lekkernijen in het thema
van de baby!
o
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Babyflesjes gevuld met snoepjes in de kleur rose of blauw
Scones met clotted cream, slagroom en jam
Filodeeg rolletjes met walnoten en honing
Yoghurtsmoothie
Bananentrifle
Aardbeienchocolade lolly’s
Grootmoeders appeltaart
Sandwichtaartje met zalm en kruidenkaas
Sandwichtaartje met komkommer en citroen hangop
Sandwichtaartje met ham en prei
Mozzarella- en tomatensnackje
Mini saucijzenbroodje
Mini kaasquiche met Italiaanse kruiden
Tomatensoepje
Verse munt, gember en honing!
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High Wine € 27,50

p.p.

Glaasje Prosecco met:
Serranoham, augurkjes, olijven en brushetta met tomatensalsa
***
Glaasje witte wijn (Chardonnay of Sauvignon blanc) met:
glaasje dagsoep, gerookte zalm, carpaccio en sushi met komkommer en zoetzure asperges
***
Glaasje rode wijn (Syrah of Cabernet Sauvignon of Merlot) met:
Biefstukje, gamba’s, kippendijen en tuinkruidenrisotto
***
High Beer € 27,50 p.p.
Keuze bier 1 met:
Gemarineerde olijven, kaas en worst, nootjes
***
Keuze bier 2 met:
Minihamburger, spareribs, carpacciorolletjes
***
Keuze bier 3 met:
Royaal warm bittergarnituur
***
Wij werken met seizoensgebonden gerechtjes en per seizoen variëren deze gerechtjes.
Deze arrangementen zijn te boeken vanaf 15 personen.

Vragen en/of opmerkingen of heeft u een ander idee over de invulling van uw evenement?
Neem gerust contact met ons op om uw wensen te bespreken.
Wij helpen u graag!
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