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BROCHURE
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De perfecte locatie voor uw vergadering, workshop, 
besloten borrel of diner. 
Een historisch pand in het hart van de stad. Direct 
aan het gezellige plein met sfeervolle terrassen van 
Neude.

Wij hebben drie zalen met elk een eigen authentieke 
sfeer. Wij adviseren u graag welke zaal het beste 
past bij uw wensen.  
   

EErstE vErdiEping
Een karakteristieke ruimte met mooie details, zoals 
het eeuwenoude balkenplafond boven ons eetcafé. 
De ideale ruimte voor uw diner (tot 56 gasten) of uw 
besloten borrel (tot 110 gasten). De zaal heeft een 
eigen, sfeervolle bar. Een van onze barkeepers staat 
exclusief voor uw gasten klaar.

  

dE ZEilmakErij
Een lichte ruimte op de tweede verdieping van ons 
pand. Authentieke raampartijen met zicht op de 
gezellige Neude. Bijzondere details verraden de ge-
schiedenis van het pand; aan de grote haken langs 
het plafond spande zeilmaker Lammerts van Bueren 
vroeger zijn zeilen. 
Uiteraard biedt de zaal nu al het hedendaagse com-
fort om uw diner, vergadering of workshop tot een 
succes te maken. 

dE ZoldErkamEr
Onder de schuine daken in de nok van het middel-
ste pand van de Beurs. Een ruimte met een prachtig 
uitzicht over Neude.  Een prettige ruimte om samen 
te komen om te vergaderen, te eten of te borrelen. 
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prijZEn ZEilmakErij En ZoldErkamEr

1 dagdEEl (pEriodE van 4 uur)  125 Ex BtW

2 dagdElEn (pEriodE van 8 uur) 225 Ex BtW

HElE dag   325 Ex BtW

BEamEr mEt scHErm/tv    50 
(mEt Hdmi aansluiting) 

Box mEt microfoon   50

onBEpErkt illy koffiE En tHEE  7.50 p.p.
flEs BruisEnd/plat WatEr 0.5l  5
fruit  3 p.p.

dagdElEn

09.00  –  13.00  uur
13.30   –  17.30  uur 
18.00  –  22.00  uur 

Belt of mailt u ons gerust voor een vrijblijvend gesprek over alle mogelijkheden voor het huren van een zaal in com-
binatie met uw specifieke wensen voor apparatuur, lunch, diner, drankjes en hapjes. Samen komen wij tot de beste 
invulling van uw activiteit.

Wij HElpEn u graag!

ZOLDERKAMER
(maximaal aantal personen)

ZEILMAKERIJ
(maximaal aantal personen)

18 18 31

14 16 26

       U-VORM                               BLOK                LUNCH / DINER

ZalEncapacitEit pEr opstElling
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sWEEt trEats
5 p.p. (Excl. drank)

Zoals: taart, BroWniE, cakE/muffin

luncH a
11 p.p.

•  2 BroodjEs mEt divErs luxE BElEg:
-  Tonijnsalade, kappertjes, rode ui, cherrytomaat, rucola
-  Carpaccio, Grana Padano, kappertjes, ui, rucola en truffelmayonaise
- Oude kaas, augurk, rucola, balsamicostroop 

• klEin soEpjE 

luncH B 
12.95 p.p.

•  2 BroodjEs mEt divErs luxE BElEg:
-  Tonijnsalade, kappertjes, rode ui, cherrytomaat, rucola
-  Carpaccio, Grana Padano, kappertjes, ui, rucola en truffelmayonaise
- Oude kaas, augurk, rucola, balsamicostroop

•  krokEt op WitBrood mEt mostErd 

luncH  c 
 17.95 p.p.

•  2 BroodjEs mEt divErs luxE BElEg:
-  Tonijnsalade, kappertjes, rode ui, cherrytomaat, rucola
-  Carpaccio, Grana Padano, kappertjes, ui, rucola en truffelmayonaise
- Oude kaas, augurk, rucola, balsamicostroop

•  krokEt op WitBrood mEt mostErd 
• soEp 
• HEaltHy salad
 Quinoa, gepofte paprika, edamameboontjes, notencrunch, 
zoete aardappel

dinEr grill  platEaus
22.50  p.p.

                            grill platEau  
Beursburger, ribeye, ribs, smoked wings, 

onion rings, brood en dips

                              mix platEau  
Beursburger, gamba’s, pulled chicken, 

smoked wings, geitenkaas, olijven, brood en dips

inclusiEf fritEs En frissE saladE

dinEr mEnu 
30 p.p.

carpaccio, gamBa’s of gEitEnkaas

---

EntrEcôtE 200 gr, Zalm of camEmBErt

---

damE BlancHE of crèmE BrûléE

dE luncH is uit tE BrEidEn mEt drankEn 
op tafEl voor 6.50 p.p..

food

karaffEn
 

mElkkarnEmElk  jus d’orangE

----->>
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BorrEl
Op de eerste verdieping kunt u borrelen met een 
gezelschap van maximaal 110 personen. 
In de weekenden geldt hier een omzetgarantie van 
€3000. Drank is altijd op nacalculatie.

Voor een kleinere borrel, 15-40 personen, kunt u 
ook terecht bij onze taptafels. Hier rekenen wij geen 
omzetgarantie. Drank op nacalculatie.

tap your oWn!

fEEstElijk ontvangst

sErvEEr uW gastEn Bij ontvangst EEn 
glas BuBBEls. WEl Zo lEuk om mEE tE 

proostEn!

Fles Prosecco 26.50
(6 glazen)

mag HEt iEts mEEr Zijn?
BrEid uW BorrElarrangEmEnt uit 

mEt EEn supplEmEnt

dutcH BorrEl  
7 p.p.

nootjEs 
---

olijvEn
---

kaas & ossEnWorst

BorrEl plus
10 p.p.

nootjEs, 
---  

olijvEn
---

kaas & ossEnWorst
---

3 rondEs BittErgarnituur 

BEurs BitEsplatEau
12.50 p.p.

Brood, dips, olijvEn, mExican Wings, 
onion rings, pullEd cHickEn, riBs, 

gEitEnkaas uit dE ovEn

Bij dE BEurs kunt u tijdEns dE BorrEl 
of dinEr uW BiErtapkunstEn latEn 
ZiEn aan uW gEZElscHap. WE BEscHik-
kEn namElijk ovEr 3 taptafEls, WElkE 
ZEEr gEscHikt Zijn om aan tE BorrElEn. 
HEinEkEn pils Wordt pEr glas 
BErEkEnd (2.70 pEr vaas).

mini BEursBurgEr    5gamBa spiEs                4 BakjE fritEs mEt mayonaisE 3
----->>


