MEETINGS

*
Eenvoudig bereikbaar, een centrale ligging en een weids uitzicht over de polder. Wie zoekt naar
de ultieme locatie voor zakelijke bijeenkomsten in de regio Nijkerk, Bunschoten en Amersfoort is
bij ons aan het juiste adres. Wij beschikken over 4 sfeervolle zalen die ruimte bieden aan 10 tot
250 personen. Een ideale vergaderlocatie, maar ook voor andere zakelijke bijeenkomsten zoals
conferenties, netwerkborrels of bedrijfsfeesten zijn onze zalen geschikt. Parkeren kan gratis
voor de deur op onze ruime parkeerplaats.
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Zalen
DE KOEIENZAAL 1 & 2
Deze ruimte is gelegen op de 1ste etage van het pand. Het trendy koeienbehang geeft de mooie combinatie weer van
industrieel design en de polder. Deze multifunctionele ruimte met eigen bar is o.a. geschikt voor vergaderingen en private
dinings.
De zaal is geschikt voor 10 - 80 personen, afhankelijk van de zaalindeling. Een verschuifbare wand geeft de mogelijkheid om de
zalen in 2en te splitsen. De zaal beschikt over een eigen garderobe en is ook per lift te bereiken.
Carre opstelling
U-vorm opstelling
Theater opstelling
School opstelling
Diner opstelling
Feest opstelling

30
24
45
20
50
80

DE GROTE ZAAL
Deze zaal bevindt zich op de begane grond en heeft een aangrenzend terras met een prachtig uitzicht over de polder. De zaal
kenmerkt zich verder door een stoere ijzeren bar met ledverlichting, robuuste houten balken, een houten vloer en design
stoelen.
De zaal heeft een eigen opgang en garderobe.
Carre opstelling
U-vorm opstelling
Theater opstelling
School opstelling
Diner opstelling
Feest opstelling
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50
50
180
50
130
250
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DE CARIBBEAN ZAAL
Deze multifunctionele zaal, welke 160m2 groot is, heeft de beschikking over een eigen bar. De sfeervolle zaal is
geschikt voor private dinings, als subzaal of voor een personeelsfeest.
Carre opstelling
U-vorm opstelling
Theater opstelling
School opstelling
Diner opstelling
Feest opstelling

De Kooi
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35
35
130
35
100
150
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VERGADERARRANGEMENTEN
Eens weg uit de dagelijkse omgeving voor een vergadering; dat is pas effectief en efficiënt! Vergaderen midden in de polder
aan het water. Voorzien van alle luxe, technologie en onder het genot van een heerlijk kopje koffie en een lunch.
Wij kunnen in vier verschillende zalen aan uw wensen voldoen tot wel 250 personen!
Heeft u speciale wensen of wilt u onze zalen eens komen bezichtigen neem dan contact op met onze afdeling sales
via 033-2994033

VERGADERING 1 1 DAGDEEL ( 4 uur )








€ 27.50

PRIJS PER PERSOON

€ 39.50

ontvangst met Spakenburgse lekkernijen
onbeperkt koffie/thee & ijswater
mintsnoepjes
gebruik van beamer/scherm & flip-over
gratis parkeren
wifi
inclusief zaalhuur*

VERGADERING 2








PRIJS PER PERSOON

1 DAGDEEL ( 4 uur )

ontvangst met Spakenburgse lekkernijen
onbeperkt koffie/thee & ijswater
mintsnoepjes
gebruik van beamer/scherm & flip-over
gratis parkeren
wifi
met een uitgebreide lunch bestaande uit;

soep van de dag, diverse belegde broodjes met ham, kaas & rosbief, frisse salade, warm gerecht, handfruit, melk & karnemelk



inclusief zaalhuur*

VERGADERING 3








2 DAGDELEN ( 8 uur )

PRIJS PER PERSOON

€ 55.00

ontvangst met Spakenburgse lekkernijen
onbeperkt koffie/thee & ijswater
mintsnoepjes
gebruik van beamer/scherm & flip-over
gratis parkeren
wifi
met een uitgebreide lunch bestaande uit;

soep van de dag, diverse belegde broodjes met ham, kaas & rosbief, frisse salade, warm gerecht, handfruit, melk & karnemelk



inclusief zaalhuur*

*bent u met minder dan 15 personen, zijn wij genoodzaakt een zaalhuur te berekenen van € 275,-
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UITBREIDINGSARRANGEMENTEN
Na afloop van de vergadering nog even na kletsen met uw collega’s in onze loungebar, dineren in het restaurant of
genieten van een walking diner? Ook dit is mogelijk bij De Kooi.

Buffet Small

€ 29.50 p.p.

Buffet Medium

€ 34.50 p.p.

Koude gerechten
 stokbrood en kruidenboter
 meloen en ardennerham
 gerookte kip met kerrie
mayonaise , spekjes & rucola
 visschotel met zalm met crème
fraiche & bieslook
 groene salade
 rundvleessalade met diverse
vleeswaren
 aardappel salade met spekjes en
gedroogde tomaatjes

Koude gerechten
 stokbrood en kruidenboter
 carpaccio met aceto balsamico,
Parmezaanse kaas & rucola
 zalmsalade met gerookte zalm
 salade van Noorse garnalen met
whiskysaus
 rundvleessalade met diverse
vleeswaren

Warme gerechten
 kipsaté met satésaus
 gebakken zalmfilet op tagliatelle
met roomsaus
 warme beenham met mosterd
honing mayonaise
 frites met mayonaise

Warme gerechten








Dessert Small
Omelette Siberienne
in Vuur & Vlam

De Kooi
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€ 6.50 p.p.

gebakken maïskipfilet met
ratatouille
wraps gevuld met pittig gekruid
gehakt, salsa & kaas
kipsaté met satésaus
scampi’s met chili & tomaat
kabeljauwfilet met tomaat, rode
ui en bosui
frites met mayonaise
aardappelgratin met tomaat uit
de oven

Dessert Medium

€ 10.00 p.p.

Diverse smaken ijstaarten en longeurs,
geserveerd
met slagroom en chocolade mousse

Buffet Large

€ 42.50 p.p.

Koude gerechten
 stokbrood en kruidenboter
 gemarineerde olijven met feta
 gerookte zalm, schepzalm &
gemarineerde zalm
 Carpaccio met acetobalsamico,
Parmezaanse kaas & rucola
 glaasje Hollandse garnalen met
dragonmayonaise
 plateau met 3 verschillende
vleeswaren
 salade met rode biet &
geitenkaas
Warme gerechten








rib-eye met haricovert & spekjes
zalmfilet uit de oven met peulen,
wortel & doperwt
yakitori saté met oosterse saus,
cashewnootjes & bosui
scampi’s met chili, tomaat en
rode ui
frites met mayonaise
paella met vis
aardappelgratin met tomaat uit
de oven

Dessert Large

€ 15.00 p.p.

Diverse zoete lekkernijen zoals
bavaroise,
ijstaarten, patisserie & fruitsalade
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WALKING DINER
Wilt u met uw gezelschap ongedwongen culinair genieten?
Dan is het walking Diner concept voor u de perfecte invulling van uw middag of avond.
Veel feestelijke kleine gerechten vormen samen één diner!
De gerechtjes kunnen gemakkelijk worden gegeten, terwijl uw gasten rondlopen of gezellig aan een tafel zitten. Onze
bediening serveert de gerechtjes steeds uit en uw gasten krijgen veel verschillende smaken te proeven. Uiteraard houden wij
rekening met dieetwensen, mits vooraf geïnformeerd.

WALKING DINER DE KOOI

€ 37.50 p.p.

WALKING DINER DELUXE

€ 44.50 p.p.



carpaccio van runderzijlende



gerookte eend met mango chutney



kleine garnalencocktail met whiskey saus



tonijncarpaccio



crème van tomaat met basilicumroom



krachtige runderbouillon met truffelroom



kip yakitori met cassavachips



wrap met gerookte zalm



gambaspiesje met tomatendressing



ossenhaas met rösti en ratatouille



pannacotta met roodfruit en frambozensorbet



puntzakje friet met mayonaise



beefburger met rucola, pecorino en gedroogde
tomaat



aardbeien vanille-ijs slagroom

De Kooi
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KEUZEDINER

MENU ZUIDWAL

De Kooi

MENU BOTTER

VOORGERECHT

VOORGERECHT

CARPACCIO
rucola – oude kaas – pijnboompit

GARNALEN
cocktail – whiskeysaus - tomaat

of

of

GEROOKTE ZALM
dille – mayonaise – komkommer

KALF
licht aangebraden kalfsvlees – avocado - cashew

HOOFDGERECHT

HOOFDGERECHT

STEAK
Black Angus – vleesjus

EENDENBORST
filet – Port – gekarameliseerde appel

of

of

KABELJAUW
op de huid gebakken – mosterd

ZALMFILET
gebakken – citroen – witte wijnsaus

of

of

KOOI’S BURGER
cheddar – tomaat – sla – bacon

DUO VARKEN
buikspek – rollade – mosterd

NAGERECHT

NAGERECHT

PETIT DESSERT
IJs | Bavaroise | mousse

PETIT DESSERT
IJs | bavaroise | mousse

€ 36.50 p.p.

€ 42.50 p.p.
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MENU ZUIDERZEE
VOORGERECHT
SERRANOHAM
Tomaten tapenade – gegrilde courgette – basilicum
of
KOOI SPECIAAL
zalm – garnalen –paling
TUSSENGERECHT
TOMATENSOEP
crème fraîche - prei
of
RUNDERBOUILLON
dubbel getrokken - tuinkruiden
HOOFDGERECHT
ZEEBAARS
tomatensalsa – penne pasta - gamba
of
TOURNEDOS
Hollandaise – Black Angus
NAGERECHT



GRAND DESSERT
IJs | bavaroise | mousse


€ 52.50 p.p.
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Mocht u eigen menusuggesties hebben, dan is dit
uiteraard mogelijk. Wij denken graag met u mee!
Het kan zijn dat een menuwijziging een meerprijs geeft,
wij informeren u vooraf hierover.
Indien een gast in uw gezelschap vegetarisch is, doen
wij graag op de avond een voorstel.
Wij houden rekening met eventuele dieetwensen, wij
vernemen deze graag vooraf.
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BIJZONDERHEDEN

Aantal gasten
Uiterlijk 5 dagen voor de reserveringsdatum dient u het juiste aantal personen door te geven. Indien u dit achterwege laat
berekenen wij de kosten zoals vermeld op de bevestiging. Buffetten zijn mogelijk vanaf 30 personen, wij zullen dus altijd voor
minimaal 30 personen doorbelasten.
Annulering
De Kooi hanteert de Uniforme Voorwaarden Horeca. Hierin zijn tevens onze annuleringsvoorwaarden opgenomen.
Op verzoek sturen wij u de Uniforme Voorwaarden Horeca toe.
BTW
Al onze prijzen zijn inclusief BTW.
Muziek
In alle zalen is achtergrondmuziek aanwezig. Het volume kan per zaal (in de zaal) worden ingeregeld. Wij werken met een
Spotify systeem.
Parkeren
Op onze ruime parkeerplaats kunnen u en uw gasten gratis parkeren.
Prijswijziging voorbehouden
Alle in deze informatiemap genoemde prijzen zijn onder voorbehoud. U bent de prijzen verschuldigd die gelden op het
moment dat de horecadiensten worden verleend. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Routebeschrijving
Een gedetailleerde routebeschrijving voor uw reis naar De Kooi kunt u vinden en downloaden op onze site:
www.de-kooi.com.
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