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Kom verder
Waarde creëren doe je samen.
……………………………………………………………………………………………
Het Shared Facility Center (SFC) is een gastvrije ontmoetingsplek op het High Tech Systems
Park die voor iedereen toegankelijk is. Op de begane grond bevindt zich een modern
bedrijfsrestaurant met een groot terras dat uitzicht biedt op de vijver. Op de eerste etage vind
je onze Brasserie Rembrandt en 15 moderne vergaderzalen. Het SFC is een prettige plek voor
een meeting, bedrijfspresentatie, afdelingsborrel, lunch met collega’s of zakenrelaties.
Natuurlijk denken wij ook graag mee over de mogelijkheden voor andere evenementen. Albron
creëert waardevolle momenten die ertoe doen, met een betekenis erachter. Net als onze
producten, die bijna allemaal duurzaam en biologisch verantwoord zijn, en waar een verhaal
achter zit. Want dat vinden wij belangrijk bij Albron.
Om ervoor te zorgen dat je op elk moment van de dag kunt genieten van verantwoord en
lekker eten en drinken, hebben wij deze banquetingmap samengesteld. Wij voorzien graag in
cateringservices bij vergaderingen, ontbijt en lunches voor groepen en catering op locatie.
Daarnaast hebben we ook een uitgebreid aanbod voor recepties en borrels, diners en grote
evenementen. We kunnen ook een lunch of diner verzorgen in onze Brasserie Rembrandt.
Heb je specifieke wensen die niet in deze map vermeld staan? Albron staat voor maatwerk en
wij overleggen dan ook graag over de mogelijkheden en maken een passende offerte op basis
van jouw wensen en budget.
Wij vinden het belangrijk om bewustzijn te creëren bij onze gasten. In deze banquetingmap
zijn daarom diverse icoontjes verwerkt. Deze icoontjes geven aan of een gerecht of product
duurzaam (

) is, vegetarisch (

) is of minder verzadigd vet, suiker en/of zout bevat (

).

Zo helpen wij onze gasten bij het maken van een bewuste keuze. Heb je een specifieke
dieetwens of voedselallergie? Laat het ons dan weten, zodat we samen een passend alternatief
kunnen vinden.
Voor meer informatie, bestellingen en reserveringen neem je eenvoudig contact met ons op.
Wij zijn op werkdagen aanwezig van 08:00 tot 18:00 uur. Je bent natuurlijk ook van harte
welkom in het SFC.
Met gastvrije groet,
Team Albron – Shared Facility Center
Haaksbergerstraat 65
7554 PA Hengelo
E htsp@albron.nl
T +31 (0)6 308 579 01
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Vergadercentrum
Goed overleg maakt alles mogelijk.
……………………………………………………………………………………………
In het vergadercentrum van het Shared Facility Center vind je 15 moderne vergaderzalen van
verschillende formaten. Op deze manier bieden wij plek aan zowel een intieme meeting als
een werkoverleg of training.
Plattegrond vergadercentrum

Brood

In de zalen serveren wij standaard koffie,
thee, ijswater en roomboterkoekjes voor
het opgegeven aantal deelnemers.
Aanvullende catering is uiteraard mogelijk.
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Whiteboard

6

1

X

39.36

Steen

14

Blok

6

1

X

39.36

Huisman

26

Blok

8

2

X

Rubens

26

Blok

8

2

X

Van Ruysdael

26

Blok

8

2

X

X

58.56

Corneille

39

Rond

12

2

X

X

58.56

Bruna

39

U-vorm

12

4

X

X

58.56

Mesdag

53

U-vorm

12

4

X

X

58.56

Breughel

53

U-vorm

X

14

6

X

X

61.60

Bosch

53

U-vorm

X

14

6

X

X

61.60

Vermeer

53

U-vorm

X

16

6

X

X

74.72

Appel

68

U-vorm

20

2

X

X

Van Gogh

80

U-vorm

22

15

Mondriaan

70

Theater

X

30

30

Escher

68

Theater

X

50

20

Zaalhuur per uur

Extra stoelen

Blok

Konftel telefoon

Aantal stoelen

14

Flexibel

Opstelling

Hals

Vergaderzaal

Oppervlakte (m2)

Video Conference

Overzicht vergaderzalen

X

42.40
42.40

X

80.80

X

83.84

X

95.99
114.95

Zalen worden in de standaardopstelling klaargezet. Zalen met een flexibele indeling kunnen
we in overleg in een andere opstelling zetten. Voor het plaatsen van extra stoelen kan een
toeslag gelden. Het plaatsen van extra tafels is helaas niet mogelijk.
Standaard zaalreserveringen zijn tot 24 uur voor aanvang van de meeting kosteloos te wijzigen
of te annuleren. Voor grotere bijeenkomsten kunnen andere voorwaarden gelden.
Technische en facilitaire ondersteuning
Met digitale presentatieapparatuur, flipovers, draadloos internet, vergadertelefoons en
mogelijkheden tot videoconferenties is er voor iedereen een passende locatie. De zaal Escher
beschikt zelfs over een speciale 3-schermsprojectie voor uw presentatie. Er is dagelijks een
facilitair medewerker aanwezig die u kan ondersteunen bij het gebruik van de techniek.
Extra in de spotlight? Een podium nodig? Wanneer uw voor uw bijeenkomst bijvoorbeeld een
extra geluidsinstallatie, een tent in de tuin of extra stroompunten nodig heeft, denken wij
graag met u mee.
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Warme dranken
Koffie brengt collega’s bij elkaar.
……………………………………………………………………………………………
Een goede vergadering of bijeenkomst gaat vaak gepaard met een lekkere kop koffie of thee.
Om tot een goede kop koffie te komen, is meer nodig dan een perfecte smaak. Je moet je er
ook goed bij voelen tijdens het drinken. Onze koffie is UTZ Certified: een programma en
keurmerk voor duurzame landbouw wat leidt tot duurzame producten. Lipton werkt samen
met de Rainforest Alliance om ervoor te zorgen dat de thee duurzaam wordt verbouwd en dat
de arbeiders goed betaald krijgen.
Koffie en thee
Koffie

kan

1L

5.82

Thee

kan

1L

5.82

Een kan is voldoende voor ongeveer 8 kopjes (servies) of 6 bekers (disposable).
Koffiearrangement

1.35

Koffie, thee, ijswater en roomboterkoekjes (ca. 2 consumpties p.p.)

Alleen te boeken in het Shared Facility Center

Koffietijd!
Voor een verse bonenkoffie
kun je iedere dag terecht
in Brasserie Rembrandt.
Ook ‘to go’.
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Koude dorstlessers
Voor een verfrissing van lichaam en geest.
……………………………………………………………………………………………
Zuivel
Biologische melk

kan

1L

3.97

pak

50cl

2.36

kan

1L

3.97

pak

50cl

2.36

beker 25cl

1.86

Jus d’orange

kan

1L

5.28

Verse sappen
Sinaasappel, sinaasappel/aardbei, sinaasappel/kiwi

kan

1L

8.39

Biologische karnemelk
Optimel drink
Aardbei/kers, Framboos, Limoen, Mango/passievrucht

Sappen en smoothies

Toe aan extra energie tijdens je werkdag? Probeer eens één van onze huisgemaakte energie
smoothies.
Huisgemaakte smoothie van de dag
Groentesap van de dag

kan

1L

8.39

glas

20cl

2.12

kan

1L

8.39
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Water en huisgemaakte limonades
Mineraalwater (plat of bruisend)

fles

75cl

3.69

IJswater met munt

kan

1L

2.12

IJswater met citroen

kan

1L

2.12

IJswater met komkommer

kan

1L

2.12

Citroenlimonade
met verse citroenen, munt en koolzuurhoudend water

kan

1L

7.13

Rosé limonade
met grenadine, verse citroen en koolzuurhoudend water

kan

1L

7.13

fles

50cl

1.86

glas

20cl

1.32

Frisdranken
Frisdrank naar keuze
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Onze producten
Onze professionals.
……………………………………………………………………………………………
Koen, onderdeel van familiebedrijf Koolen, champignonkweker uit Slootdorp
Binnen het bedrijf van de familie Koolen heeft ieder
familielid z’n eigen taak. Bij het kweken worden geen
bestrijdingsmiddelen gebruikt, met als resultaat dat je
de pure smaak van de champignons proeft. De
champignons worden met de hand geplukt, wat
beschadigingen

voorkomt.

Om

de

versheid

en

heerlijke smaak te garanderen, worden ze direct na de
pluk verpakt en gekoeld.

René, komkommerteler uit Boekel
Het telen van de lekkerste komkommers is voor de familie
Tielemans topsport. Elke komkommer wordt met veel zorg en
zo duurzaam mogelijk geteeld. De groentekwekerij teelt onder
de normen van Milieukeur, een label wat de duurzaamheid van
de bedrijfsvoering en teelt aantoont op het gebied van
gewasbescherming, water en meststoffen, klimaat en milieu
en verpakkingen & afval.

Adrie, teler van een spinazie uit Lierop
Al vier generaties lang teelt de familie Van den
Einden de heerlijkste spinazie. De familie hecht
veel waarde aan kwaliteit op een duurzame en
verantwoorde wijze. Op meer dan 100 hectare
grond in het Brabantse Lierop krijgen de planten
alle ruimte om te groeien. De groenten zijn
daarnaast Milieukeur gecertificeerd. Oogsten doet
Van den Einden alleen op bestelling, zo komen alle
producten vers van het land op je bord.
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Ontbijt
Een goede morgen begint met een voedzaam ontbijt.
……………………………………………………………………………………………
Samen ontbijten om nog even rustig de dag voor te bereiden? Of vind je het prettiger om je
ontbijt te combineren met een vergadering of een overleg? Wij bieden diverse arrangementen
aan, voor ieder wat wils. Te bestellen vanaf 10 personen.
Vergaderontbijt

per persoon

7.50

Ontvangst met koffie en thee, biologische melk, karnemelk en jus d’orange. Verder bestaat
dit ontbijt uit:


Een verse croissant



Een hard broodje belegd met kaas en diverse vleeswaren



Een krenten- of mueslibol



Een gekookt ei



Diverse soorten handfruit

Ontbijtbuffet

per persoon

5.24

Liever je ontbijt nuttigen in de vorm van een buffet? We ontvangen jullie met koffie, thee en
biologische melk en karnemelk. Daarnaast vind je op het ontbijtbuffet:


Witte en bruine boterhammen en bollen



Kaas en diverse vleeswaren



Zoet beleg



Roomboter en margarine



Diverse soorten handfruit

Yoghurtbuffet

per persoon

2.32

Yoghurt is gezond, lekker en rijk aan voedingsstoffen.
Stel zelf je eigen yoghurt met diverse toppings samen
en geef er een persoonlijke twist aan.


Halfvolle yoghurt



Vers fruit



Honing



Diverse soorten cruesli
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Lunch
Lunch ik? Of lunchen wij samen?
…………………………………………………………………………………………………
Een gezonde lunch bevordert de productiviteit en prestaties van medewerkers. Wij hebben
een selectie aan diverse lunch assortimenten voor je samengesteld, die wij afhankelijk van
het seizoen voor je aanpassen. Het is aan jou om te kiezen welk assortiment het beste bij
jouw wensen past. Daarom zijn onze lunches ook vegetarisch verkrijgbaar.
Broodjeslunch

per persoon

3.70

Twee zachte witte/bruine bollen, rijkelijk belegd met een selectie van diverse soorten kaas
en vleeswaren.
Luxe broodjeslunch

per persoon

4.76

Twee luxe harde biologische broodjes rijkelijk belegd met een selectie van diverse soorten
kaas en vleeswaren.
Bijv. Desembol met rauwe ham, pesto, crème fraîche, sla en zongedroogde tomaatjes.
Sandwichlunch

per persoon

4.76

Assortiment van twee verschillende sandwiches, rijkelijk belegd met diverse soorten beleg,
zowel vegetarisch als met vlees of vis.
Luxe sandwichlunch

per persoon

6.08

Twee royaal belegde sandwiches van dikke ambachtelijke boterhammen met verschillende
soorten luxe beleg.
Bijv. meergranenbrood met carpaccio, truffelmayonaise, ijsbergsla en geraspte kaas.
Boerenbroodlunch

per persoon

5.82

Een selectie van onze beste ronde broden met diverse soorten hartig beleg.
Bijv. Pompoenpit brood met sla, pastrami, truffelmayonaise en tahooncress.

Onze vleeswaren
Vrijwel al onze vleeswaren zijn duurzaam.
Dat betekent dat de dieren meer ruimte,
afleiding, daglicht of een overdekte uitloop
hebben, wat bijdraagt aan het dierenwelzijn.
Dit komt ook de smaak en kwaliteit van onze
vleeswaren ten goede.
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Italiaanse maaltijdsalade

per persoon

7.93

Italiaanse salade, bijvoorbeeld met olijven, asperges, artisjokken, mozzarella, roodlof en
tomaten, gegarneerd met basilicum en walnoten.
Geserveerd met brood, boter en huisgemaakte tapenade.
Hollandse maaltijdsalade

per persoon

7.93

Salade op z’n Hollands, bijvoorbeeld met geroosterde aardappeltjes, champignons,
augurken, gekookt ei, rode biet, Goudse kaas en ham, gegarneerd met zonnebloempitten en
peterselie.
Geserveerd met brood, boter en huisgemaakte tapenade.
Oosterse maaltijdsalade

per persoon

7.93

Een salade met kipfilet, tabouleh, kikkererwten, feta, olijven en gegrilde groente. Gegarneerd
met citroendressing.
Geserveerd met brood, kruidenboter en huisgemaakte tapenade.
Proeverij

per persoon

8.97

Kun je geen keuze maken? Geniet van een heerlijke proeverij bestaande uit een
huisgemaakte salade, een belegd broodje en een smoothie.

Onze appels uit Bunnik
Onze appels zijn niet alleen lekker, maar
worden ook met zo groot mogelijke zorg
voor het milieu geteeld. Familie van der Maat
teelt de appels met de gedachte dat de
volgende generaties ook profijt moeten
hebben van de vruchtbaarheid van de
bodem.

Dagelijks wisselende gerechten
Dagelijks bereiden wij de gerechten vers in onze keuken. Iedere dag staat er iets anders op
het menu. Zo blijven wij je verrassen.
Soep van de dag

per stuk

1.59

Broodje van de dag

per stuk

3.38

Wrap van de dag

per stuk

3.38

Warm lunchgerecht van de dag

per stuk

3.96

Groene salade van de dag

per stuk

3.96
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Ter aanvulling
Onderstaande lekkernijen zijn toe te voegen aan jouw ontbijt of lunch, maar ook los te
bestellen.
Croissant

per stuk

1.33

Mueslibol

per stuk

1.00

Krentenbol

per stuk

1.00

Broodje kroket

per stuk

1.86

Kaasbroodje

per stuk

1.59

Saucijzenbroodje

per stuk

1.59

Worstenbroodje

per stuk

1.59

Gekookt ei

per stuk

0.80

Scrambled eggs

per persoon

1.59

Verse fruitsalade

per persoon

2.65

Handfruit

per stuk

1.00

Voor onderweg
Als je tijdens de lunchpauze een wandeling wilt maken of als je na afloop van een overleg
iedereen een lunch wilt meegeven voor onderweg, dan is het ook mogelijk om een
lunchpakket te bestellen. De broodjes lunch en de luxe broodjes lunch zijn beiden ook als
lunchpakket beschikbaar tegen dezelfde prijs.
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Brasserie Rembrandt
Even ontspannen tussen de bedrijven door.
…………………………………………………………………………………………………
Sfeervol lunchen en vergaderen op een unieke locatie? Kom binnen bij Brasserie Rembrandt
op het High Tech Systems Park. Op de eerste etage van het Shared Facility Center vind je dit à
la carte restaurant waar je zowel met collega’s als zakenrelaties welkom bent om in
ontspannen sfeer te genieten van een goede lunch of een verse bonenkoffie. Vanaf het balkon
dat uitkijkt over de tuin en vijver van het High Tech Systems Park waan je je echt even weg van
het werk.
Met een periodiek wisselende kaart bieden wij je altijd gerechten die bij het seizoen passen.
Naast de gerechten op de kaart is het ook mogelijk om je door de chef te laten verrassen met
een twee of drie gangen menu, wat ook uitermate geschikt is voor groepen. Voor speciale
gelegenheden serveren wij op reservering ook een luxe menu. Naast de Brasserie hebben we
twee ruimtes om privé te lunchen.
Heb je iets te vieren met je collega’s of wil je een succesvolle meeting goed afsluiten? Ook
voor recepties en borrels ben je in Brasserie Rembrandt op de juiste plek.
Openingstijden
Werkdagen

08:00 – 18:00 uur

Lunch

11:30 – 13:30 uur

Wil je meer weten over de mogelijkheden?
Kijk op www.BrasserieRembrandt.nl voor meer informatie.
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Lekkernijen
Een tussendoortje kan altijd.
…………………………………………………………………………………………………
Wij bieden een aantal heerlijke lekkernijen aan voor tussendoor of als traktatie. We hebben
een aanbod samengesteld, waarbij we uiteraard ook aandacht hebben besteed aan gezonde
lekkernijen. Zo kun je lekker variëren. Omdat iedere dag anders is.
Mini stroopwafel

per 2 stuks

0.48

Mini brownie

per stuk

1.59

Mini muffin

per stuk

1.33

Franse macaron

per stuk

1.33

Mini fudge

per 2 stuks

1.33

Celebrations

per 3 stuks

1.59

Kletskoppen

per 2 stuks

0.48

Koffiekoekje

per stuk

0.21

Ambachtelijke roombotercake

per plak

1.07

Twentse krentenwegge

per plak

1.32

Gevulde koek

per stuk

1.59

Appelflap

per stuk

1.86

Chocolade broodje

per stuk

1.59

Chocolade cookie

per stuk

1.70

Diverse soorten muffins

per stuk

2.12

Lekker gezond!
Onderzoek heeft aangetoond
dat het aanbieden van
snackgroenten op het werk
de groenteconsumptie van
medewerkers stimuleert.

Mueslireep ‘Eat Natural’

per stuk

1.76

Snackgroenten

per persoon

1.59

Diverse snoep- en chocoladerepen

per stuk

1.32

keuze uit Mars, Snickers, Balisto, Twix en Bounty
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Limburgia gebak
Voor een traktatie of feestelijke aankleding van de koffie kun je ook een keuze maken uit het
gebak van Limburgia*.
Gesorteerd gebak

per stuk

2.12

Luxe gebak (per 4 stuks)

per stuk

2.32

Diverse vlaaien (10 of 12 personen)

per helft

vanaf 4.95

Fototaart

16 personen

30.29

25 personen

42.99

Petit fours luxe (per 8 of 25 stuks)

per stuk

2.00

Mini verwenvlaaitje (per 8 of 25 stuks)

per stuk

1.22

Logo of foto op gebak (per 8 of 25 stuks)

per stuk

0.37

Nog geen keuze kunnen maken?
Bekijk het uitgebreide aanbod en de actuele prijzen op www.LimburgiaVlaai.nl.
* Per bestelling bij Limburgia worden 3.50 leveringskosten in rekening gebracht.
Limburgia is een echte verwenwinkel.
Ze verkopen vlaaien, taarten, chocolade
en ambachtelijk schepijs.
Vol passies en overgave maken hun bakkers
al ruim 20 jaar heerlijke banketproducten
waarbij de eeuwenoude familierecepturen worden gevolgd.
Dat zie je, maar bovenal, je proeft het!

Speciale gelegenheden
Ook bij speciale gelegenheden kunnen wij lekkernijen verzorgen, denk hierbij aan
seizoensgebonden lekkernijen voor de feestdagen. Neem contact met ons op voor de
mogelijkheden.
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Borrels en recepties
Om de werkdag goed af te sluiten.
…………………………………………………………………………………………………
Wij doen er alles aan om juist tijdens de momenten waarop er iets gevierd kan worden, of
wanneer je wilt bijkomen van een hectische werkweek, jou de zorgen uit handen te nemen.
Daarvoor bieden wij een uitgebreid assortiment aan eten en drinken aan voor bij de borrel.
Non-alcoholische dranken
Diverse frisdranken

20cl

1.32

Alcoholvrij bier

30cl

1.81

Grolsch Pilsner

30cl

1.81

Speciaalbier, seizoensbier

vanaf

3.00

Witte wijn | Sauvignon blanc | Vol & fruitig

75cl

14.89

Rode wijn | Merlot | Rond & soepel

75cl

14.89

Rosé wijn | Grenache/Cabernet | Levendig & zacht

75cl

14.89

Fles mousserende wijn | Frizzante secco | Fris & delicaat

75cl

20.03

Fles champagne | Moët & Chandon | Droog & exclusief

75cl

56.50

Alcoholische dranken

Borrel
Wij vinden het fijn om de hele dag onze gasten van
dienst te zijn, maar kunnen ons ook voorstellen dat je
niet altijd gestoord wilt worden tijdens een bijeenkomst.
Daarom bieden wij verschillende mogelijkheden aan. Zo
kan je zelf bepalen waar je voorkeur naar uit gaat.
Shared Facility Center / Brasserie Rembrandt
Drankarrangement

Wijn, bier, fris en sap, 2 uur, per persoon

5.82

Selectie van frisdrank, (alcoholvrij) bier en wijn

Op basis van nacalculatie
Borrelkar op locatie
Selectie van frisdrank, (alcoholvrij) bier en wijn

Op basis van nacalculatie

minimaal

50.00

per uur

26.89

Bediening bij de borrel
Cateringmedewerker

Borrel op maat? Vraag ons naar de mogelijkheden.
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Lekker voor bij de borrel
Koude borrelhapjes
Snackgroenten

per 3 stuks

1.59

Koude bittergarnituur

per 4 stuks

5.23

Plateau van kazen en worst

per 16 stuks

6.29

Mini wraps

per 16 stuks

13.21

Italiaanse olijven

per schaaltje

2.65

Groente chips

per schaaltje

2.65

Nootjes

per schaaltje

2.65

per schaaltje

4.76

schaal 8 stuks

5.82

schaal 6 stuks

5.24

schaal 6 stuks

3.69

Spaanse tortilla

per persoon

4.76

Mini quiche

per stuk

3.70

per 16 stuks

13.20

per 2 stuks

2.65

per 10 stuks

26.41

bijv. Canapé met gerookte zalm, wraprolletje met brie

Warme borrelgarnituur
Nachos

Geserveerd met guacamole, crème fraîche en kaas
Warme bittergarnituur

Diverse soorten gefrituurde hapjes
Ambachtelijke bitterballen

Geserveerd met mosterd
Petit crolines

Diverse bladerdeeghapjes, bijv. saucijs, kipkerrie of kaas

Diverse smaken, bijv. Lorraine of spek/ui
Spaanse tapas

Bijv. Piri piri kippenboutjes, mini merguez, tortilla en olijven
Yakitori spies

Japans gemarineerde kip
Zacht gegaarde zalm

Geserveerd met komkommer en sereh-olie
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Buffetten
Ongedwongen lunchen of dineren voor het hele gezelschap.
…………………………………………………………………………………………………
Wij bieden diverse buffetten aan om ook voor de lunch of het diner een passende oplossing te
bieden. Deze kunnen besteld worden voor gezelschappen vanaf 10 personen. Heb je meer zin
in

een

Indonesisch

of

juist

een

Mexicaans

buffet?

Amerikaans buffet

De

keuze

per persoon

is

aan

jou.
18.65

The American Dream! Kies jouw favoriete burger en stel je eigen broodje samen. Uiteraard
wordt dit geserveerd met klassieke Amerikaanse bijgerechten.


Beefburgers



Kipburgers



Vegetarische burgers



Briochebrood, te beleggen met kaas, bacon, sla, tomaat, ui en augurk



Chickenwings



Coleslaw en caesarsalade



Aardappelwedges



Maïskolven met roomboter



Diverse sauzen


Supersize jouw buffet met de volgende opties:
o

Broodje hotdog met sauerkraut

2.05

o

Spareribs

3.90

o

Gepofte aardappel met zure room en bieslook

2.30

o

Fruitsalade

2.60

o

Mini brownies, cheesecake, donuts en muffins

4.65

o

Ben & Jerry’s ice cream

4.65

Tip!
Vraag ook eens naar
onze mogelijkheden
voor een
kookworkshop,
bijvoorbeeld met je
afdeling.

19

BBQ buffet (seizoen)

per persoon

20.75

Grill ‘n chill! Geniet van een zomerse barbecue op ons terras of balkon.


Speklap



Runderhamburger



Kipsaté



Saucijs



Vispakketje



Groentespies



Kartoffel-, huzaren- en groene salade



Stokbrood met kruidenboter en diverse sauzen



Gebakken aardappels

De echte grillmasters breiden dit buffet uit met:
o

Gemarineerde spareribs

3.15

o

Hollandse biefstuk

3.90

o

Karbonade

2.85

o

Garnalenspies

3.40

o

Pasta-tonijnsalade

2.05

o

Verse fruitsalade

2.60

20

Indonesisch buffet

per persoon

22.75

Selamat makan! Geniet van onze Indonesische rijsttafel.


Daging rendang: pikante runderstoofschotel



Ajam sateh: kip met satésaus



Ajam curry: kip in een romige kerriesaus



Traditionele Gado-Gado met verse groente



Omelet in zoetzure saus



Nasi goreng



Basmatirijst



Atjar, kroepoek, sambal en seroendeng



Spekkoek

Dit buffet is uit te breiden met:
o

Babi pangang

3.65

o

Gamba’s in ketjapsesamsaus

4.15

o

Kerrie telor: gekookte eieren in kerriesaus

1.80

o

Loempia’s

1.55

o

Bami goreng

1.00

Italiaans buffet

per persoon

25.50

La vita è bella! Proef de sfeer van Italië met dit heerlijke buffet, bestaande uit:


Antipasti, zoals parmaham en salami



Tomaat-mozzarella salade



Diverse gegrilde groenten



Lamsbout in rode wijnsaus



Penne met zalm in een romige vissaus



Risotto met spinazie



Ciabatta met pestoboter en tomatenbruschetta

La dolce vita! Sluit het buffet af met heerlijke Italiaanse desserts:
o

Tiramisu, panna cotta en vers fruit

4.65
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Mexicaans buffet

per persoon

17.50

¡Hola fiesta! Kom in Mexicaanse sferen met dit heerlijke buffet.


Mexicaanse gehaktschotel met taco’s



Burrito’s met kruidige kip



Groene salade met tomaat en ui



Aardappelwedges



Mexicaanse rijst



Nacho’s met gesmolten kaas



Zure room, guacamole en tomatensalsa

¡Arriba! Dit buffet is uit te breiden met:
o

Mexicaanse gehaktballetjes in tomatensaus

3.60

o

Quesadillas met kaas en groente

2.60

o

Gepofte aardappel met zure room en bieslook

2.30

o

Maiskolven

1.00

o

Fruitsalade

2.60

o

Brownies en churro’s

4.65

Saté buffet

per persoon

14.45

Alle gekheid op een stokje! Eenvoudig satébuffet met:


Gemarineerde kippendij in satésaus



Omelet in zoetzure saus



Bami en nasi



Stokbrood met kruidenboter



Kroepoek, sambal en atjar
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Snert buffet

per persoon

6.95

Snertweer?
Warm lekker op met deze stevige soep.


Goedgevulde erwtensoep
met spek en rookworst



Roggebrood met katenspek

Stamppot buffet

per persoon

15.35

Winter Wonderland! Oud-Hollandse kost om de koude winter mee door te komen.


Diverse stamppotten, zoals boerenkool, hutspot, zuurkool, snijbonen of hete bliksem



Gebakken spekjes



Rookworst



Speklapjes



Tafelzuren: Amsterdamse uitjes, augurken en piccalilly

Strenge winter? Bereid het buffet uit met:
o

Hachee

2.60

o

Procureursnek

3.90

o

Spareribs

3.90
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Tapas buffet

per persoon

20.00

¡Olé! Waan je in de Mediterranée met onze selectie van verschillende tapas.


Calamares: gefrituurde inkvisringen



Datiles com bacon: dadels omwikkeld met spek



Piri-piri: kippenboutjes op Portugeze wijze



Tortilla: Spaanse aardappelomelet



Albóndigas: Gehaktballetjes in saus met een Spaanse twist



Queso manchego: de bekende Spaanse schapenkaas



Chorizo en mini merguez: Spaanse worstsoorten



Vers afgebakken brood, aïoli en frisse salade

Warm en koud buffet

per persoon

17.50

Een Hollandse klassieker!


Huzaren- en kartoffelsalade



Pastasalade met tonijn



Gehaktballetjes in zoetzure saus



Kipsaté met satésaus



Gebakken procureur



Rozemarijnaardappelen



Diverse broodsoorten met kruidenboter en sausjes

Mag het ietsje meer zijn? Bereid het buffet uit met:
o

Plateau met gerookte vissoorten en zalmsalade

4.15

o

Plateau met diverse vleeswaren

4.15

o

Hollandse biefstuk met mosterdsaus

3.90

o

Gepocheerde zalm

3.65

o

Dessertproeverij

4.65
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Algemene voorwaarden
Goed om te weten.
…………………………………………………………………………………………………
1.

Prijzen

1.1 De opgenomen prijzen zijn in euro’s per persoon of per stuk, inclusief materialen en btw, tenzij
anders vermeld. Deze prijzen zijn gebaseerd op reserveringen voor vergader- en cateringservices
gedurende de openingstijden van de cateringservice: werkdagen van 08:00 tot 16:00 uur. Voor
reserveringen buiten deze openingstijden kunnen andere prijzen gelden. Hiervoor dient een
maatgerichte offerte te worden opgemaakt.
1.2 Prijzen kunnen eens per jaar worden verhoogd volgens afgesproken contractuele indexering.
Daarnaast kunnen prijzen tussentijds worden aangepast als gevolg van een stijging van de
grondstofprijzen, meer dan de afgesproken indexering, of in geval van prijsstijgingen als gevolg van
calamiteiten.
1.3 De prijs die uiteindelijk in rekening wordt gebracht is de prijs die op het moment van levering geldt.
Deze kan afwijken van de prijs zoals deze op het moment van bestellen geldig was (zie artikel 1.2).
1.4 De prijzen, zoals vermeld in deze banquetingmap, worden alleen gehanteerd binnen de locatie waar
ook het bedrijfsrestaurant gevestigd is. Voor bestellingen op nader te bepalen locaties kunnen extra
personeels-, materiaal- en/of transportkosten in rekening worden gebracht.
1.5 De genoemde zaalprijzen zijn de tarieven die gelden voor het eerste uur en daarmee enkel bedoeld
als indicatie. Voor een gerichte prijsopgave kun je contact opnemen met het Shared Facility Center.
1.6 Duurt een evenement langer dan overeengekomen of vindt deze buiten contractafspraken plaats,
dan kunnen de door Albron extra gemaakte (personeels)kosten in rekening worden gebracht. Hiervoor
gelden de volgende uurtarieven:
Cateringmedewerker:

dag

€26.89

avond

€28.90

Cateringmanager:

dag

€42.80

avond

€46.01

Kok:

dag

€31.18

avond

€33.51

2.

Uitgangspunten

2.1 Vergader- en cateringservice
Vergaderservice wordt op een dienblad op zaal geplaatst. In overleg is indekken uiteraard wel mogelijk.
Wegbrengen naar en ophalen van de vergaderlocaties in het SFC en WPS Starbucks is bij de prijs
inbegrepen. Daarbuiten berekenen we bezorgkosten à €6.72 per kwartier.
Vergaderlunches worden in de daarvoor gereserveerde ruimtes in het SFC klaar gezet, inclusief glaswerk
en servies. Lunches op locaties buiten het SFC worden zoveel mogelijk met disposables geleverd. Op
verzoek verzorgen we serviesgoed en/of glaswerk, hiervoor berekenen we een meerprijs van €0.50.
Albron borgt een voedselveiligheid van 2 uur op de afleverlocatie.
Bij de vergader- en lunchservice is in de prijsstelling geen rekening gehouden met het uitserveren
gedurende het arrangement. Indien je dit wenst, worden de personeelskosten extra doorbelast.
2.2 Vergaderzalen
Whiteboards en flipovers zijn niet standaard aanwezig in iedere zaal. Op aanvraag is dit uiteraard
mogelijk.
Voor het plaatsen van extra stoelen kan een toeslag gelden.
In de zaal Escher is geen catering inbegrepen.
Aan de zaalindeling kunnen geen rechten ontleend worden. Wij behouden ons het recht voor een
reservering naar een vergelijkbare ruimte te verplaatsen, wanneer wij dit nodig achten. Uiteraard gebeurt
dit zoveel mogelijk in overleg en met kennisgeving vooraf.

25

In de ruimtes met mogelijkheid tot videoconferentie kunnen uitgaande videoconference gesprekken
gevoerd worden. Uit veiligheidsoverwegingen worden inkomende gesprekken geblokkeerd. Wil je toch
een inkomend videoconference gesprek in een van onze vergaderruimtes kunnen ontvangen, neem dan
minimaal 24 uur van tevoren contact met ons op. Wij verzoeken je daarbij het IP-adres van het
inkomende gesprek te vermelden, zodat wij deze tijdelijk op de “white list” kunnen plaatsen.
2.3 Brasserie Rembrandt
In Brasserie Rembrandt serveren we standaard aan tafel. Groepen vanaf 10 personen serveren we graag
een menu van chef, zodat we de kwaliteit en snelheid die we willen bieden, kunnen garanderen voor al
onze gasten.
2.4 Recepties en borrels
In Brasserie Rembrandt kun je ook terecht voor een receptie of borrel. In overleg kunnen we deze
exclusief voor jouw gezelschap reserveren.
Een borrelkar op locatie behoort ook tot de mogelijkheden. We berekenen het verbruik op basis van
nacalculatie aan je door, met een minimale drankbesteding van €50.00.
In de prijsstelling is geen rekening gehouden met personeelskosten voor transport naar en opbouw op
een externe locatie. De gemaakte personeelskosten worden op nacalculatie doorbelast.

3.

Maatwerk

3.1 Natuurlijk zijn er veel meer mogelijkheden buiten de banquetingmap om. Voor bijzondere recepties,
lunches, diners en overige evenementen maken we graag een offerte op maat.
3.2 Bij bestellingen en reserveringen voor groepen boven de 25 personen, dien je een offerte op maat
aan te vragen. Houdt rekening met een langere besteltermijn van minimaal 5 werkdagen.
3.3 Indien het grote evenementen betreft, huren we materialen in bij externe leveranciers. Deze kosten
worden opgenomen in de offerte.
3.4 Uiteraard houden wij graag rekening met bijzondere dieetwensen en allergieën. Wij verzoeken je
vriendelijk dit tijdig bij ons kenbaar te maken, zodat we hier op passende wijze invulling aan kunnen
geven. Wij zullen met uiterste voorzichtigheid omgaan met specifieke allergieën, onze koks zijn opgeleid
om op de juiste manier een allergenenvrije maaltijd te bereiden. Desondanks willen wij er wel op wijzen
dat er een kleine kans op kruisbesmetting aanwezig blijft, omdat er in ons bedrijf gewerkt wordt met
producten die allergenen bevatten.

4.

Bestellingen

4.1 Om een nieuwe bestelling snel te kunnen verwerken, hebben we in ieder geval de volgende gegevens
nodig: Naam, emailadres of telefoonnummer, intern kostenplaatsnummer, datum, begin- en eindtijd,
afleverlocatie, aantal personen.
Indien er geen gebruik gemaakt wordt van een kostenplaats voor de facturatie van de geleverde diensten,
kan de rekening bij voorkeur direct na afloop worden voldaan door middel van de volgende betaalwijzen:
PIN/Maestro, Visa, MasterCard. In overleg kunnen wij de factuur (maandelijks) ook laten opsturen door
ons

hoofdkantoor.

Voor

bestellingen

op

rekening

onder

€150.00

brengen

wij

€25.00

administratiekosten in rekening.
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4.2 Voor bestellingen, reserveringen en annulering gelden de volgende termijnen:
Bestel- en annuleringstermijnen
Te verlenen service

Besteltermijn

Annuleringstermijn

Zaalhuur (8.00 – 18.00 uur)

Op basis van beschikbaarheid

Uiterlijk 24 uur voorafgaand aan
de bijeenkomst. Indien later kan
tot 100% van de zaalhuur in
rekening gebracht worden.

Koffie, thee en overige

Uiterlijk 24 uur voorafgaand

Uiterlijk 2 uur voorafgaand aan

dorstlessers

aan de te verlenen service voor

de te verlenen service. Indien

11.30 uur bestellen.

later kan tot 100% van de kosten
in rekening worden gebracht.

Standaard lunches,

Uiterlijk 24 uur voorafgaand

Uiterlijk 12 uur voorafgaande

standaard

aan de te verlenen service voor

aan de te verlenen service. Indien

borrelarrangementen

11.30 uur bestellen

later kan tot 100% van de kosten
in rekening gebracht worden.

Ontbijt, buffetten en

Uiterlijk dinsdag of vrijdag

Uiterlijk 24 uur voorafgaande

lekkernijen

voorafgaand aan de te verlenen

aan de te verlenen service. Indien

service voor 11.30 uur

later kan tot 100% van de kosten

bestellen

in rekening gebracht worden.

Lunches in Brasserie

Uiterlijk 24 uur voorafgaand

Uiterlijk 12 uur voorafgaande

Rembrandt

aan de te verlenen service voor

aan de te verlenen service. Indien

(voor groepen vanaf 8

11.30 uur bestellen

later kan tot 100% van de kosten

personen)

in rekening gebracht worden.

Recepties, private lunches,

Op aanvraag (houd rekening

Tot 48 uur voorafgaand aan

diners op maat,

met een minimale besteltermijn

uitvoering van het evenement

avondvergaderingen en

van 5 werkdagen).

worden de al gemaakte kosten in

bijzondere evenementen

rekening gebracht. Hierna kan
tot 100% van de kosten in
rekening gebracht worden.

4.3 Voor nieuwe bestellingen, wijzigingen of annuleringen van bestaande bestellingen na de verstreken
bestel- of annuleringstermijn zal Albron alles in het werk stellen om deze alsnog te verwerken.
Aantoonbare extra kosten of reeds gemaakte kosten, worden bij last-minute bestellingen of
annuleringen in rekening gebracht. Voor deze nieuwe bestellingen, wijzigingen of annuleringen vragen
wij je om telefonisch contact op te nemen met het Shared Facility Center, zodat we in goed overleg
kunnen kijken wat wij voor je kunnen betekenen.
4.4 Bij een aanpassing in de bestelling naar hogere aantallen, kan het voorkomen dat bepaalde producten
niet leverbaar zijn. Dit kan te maken hebben met de bestelbaarheid van bepaalde producten of diensten.
We zullen dit uiteraard altijd in overleg doen.

5.

Beeldmateriaal

Alle getoonde foto’s zijn ter illustratie.
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Vragen?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen via +31 (0)6 3085791 of htsp@albron.nl of kom
langs in het Shared Facility Center. We helpen je graag verder.
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