ARRANGEMENTEN
ALGEMEEN
Pakhuis beschikt over diverse mogelijkheden voor groepsdiners, groepslunches en
afstudeerborrels, bij onze bar, de zaal en de overdekte en verwarmde binnentuin.
CAPACITEIT
Aan voorzijde bij bar
De gehele voorzijde
Zaal
		
Wintergarden*
Overig en avond*

30 personen, deels staand
80 personen, deels staand
70 personen, verdeeld over meerdere tafels,
met zitplaats
40 personen, deels staand
Op aanvraag

*Minimale omzetgarantie van toepassing
LUNCH & HIGH TEA
Dagelijks
Laatste zondag

Aanvang 11.00 - 15.30
Geen high tea

HIGH BEER & HIGH WINE
Zondag - woensdag
Aanvang 11.00 – 15.30
Donderdag - zaterdag
Aanvang 11.00 – 15.30
Laatste zondag			
KOFFIE/BORREL
Overdag, dagelijks
Avond zo ma di wo
Avond do vr za
Overig

Aanvang 11.00 – 16.30
Aanvang 20.30 – 22.00
Aanvang 22.00 – 23.30
Op aanvraag

Eindtijd

17.30

Aanvang 17.00 - 20.30
Aanvang 17.00 - 20.30

Eindtijd
Eindtijd
Eindtijd

17.30
00.00
01.00 (tuin 00.00)

GROEPSDINER
Dagelijks
Aanvang 17.00 – 21.00
Groepen >20 personen
Zo ma di wo aanvang 17.00 – 21.00
		
Do vr za aanvang 17.00 – 18.30 | 20.30 – 21.00
MUZIEK
Achtergrondmuziek aanwezig, een playlist afspelen, DJ’s, zang, instrumenten,
of gebruik van microfoons is enkel mogelijk bij exclusieve partijen.
BEAMER en SCHERM op aanvraag, kosten 85.We kunnen een beamer en scherm inzetten op momenten dat andere gasten daar
geen hinder van ondervinden. Dat geldt ook voor speeches of presentaties met
geluid. Wij hebben geen geluidsboxen of laptop beschikbaar voor de presentatie.
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ARRANGEMENTEN
GELDIGHEID OPTIE
Vanaf aanvraag 7 dagen geldig (hierna vervalt de optie)
DIEETWENSEN EN ALLERGIEËN
Van personen met een dieetwensen of vernemen we graag vooraf de keuzes per
gang, inclusief vermelding van de dieetwens of allergie.
GERECHTKEUZES DINER
10 – 20 PERSONEN Keuzes, behalve van personen met dieetwensen/allergieën
(zie hierboven), hoeven niet vooraf te worden doorgegeven, deze noteren we op
de avond zelf zodra alle gasten aanwezig zijn.
VANAF 20 PERSONEN Graag vernemen we de keuzes voor de voor- en
hoofdgerechten uiterlijk 3 dagen vooraf. Als dessert serveren we Grand Dessert
voor de gehele groep. Van personen met dieetwensen/allergieën graag de keuzes
voor het voor- en hoofdgerecht inclusief vermelding van de dieetwens/allergie.
AANTAL GASTEN VOOR DE REKENING BINDEND
Tot 2 dagen voorafgaand aan het evenement kosteloos te wijzigen, anders
wordt het laatst doorgegeven aantal in rekening gebracht.
BETALING VAN DE REKENING
Op de avond zelf, door 1 persoon of voor bedrijven, mogelijk op factuur.
Digitale factuur op PDF per mail is gratis. Voor e-facturatie hanteren we 25.administratiekosten.

AANVRAGEN
Aanvragen ontvangen we graag via info@pakhuisleiden.nl
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BORRELARRANGEMENTEN
VANAF 10 PERSONEN

Cava

bij ontvangst 4.75

ÉÉN 		

6.00

TWEE 		

9.50

Twee stuks warm bittergarnituur
Kaas | grillworst | olijven | nootjes

Crostini tomaat | knoflook | basilicum
Wrap carpaccio
Twee stuks warm bittergarnituur
Kaas | grillworst | olijven | nootjes

DRIE 		

12.50

2 luxe crostini (vis | vega)
Wrap carpaccio
Twee stuks warm bittergarnituur
Kaas | grillworst | olijven | nootjes

DRANKEN - Keuze is van toepassing op de gehele groep
1. Op nacalculatie, graag vernemen we welke dranken we mogen schenken:
a. Heineken bier | huiswijn | fris | koffie | thee
b. Ook speciaalbieren en luxere open wijnen
c. Alles mag geschonken worden
2. Arrangement inclusief aantal drankjes per persoon
Heineken bier | huiswijn | fris | koffie | thee
2 drankjes + 8.00
3 drankjes + 12.00
4 drankjes + 16.00
5 drankjes + 20.00
AANTAL GASTEN VOOR DE REKENING BINDEND
Tot 2 dagen voorafgaand aan het evenement kosteloos te wijzigen,
anders wordt het laatst doorgegeven aantal in rekening gebracht.
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PAKHUIS HIGH’S
VANAF 2 PERSONEN

Cava

bij ontvangst 4.75

TEA 		

20.-

Onbeperkt thee gedurende 1,5 uur
Assortiment sandwiches (vis | vlees | vega)
vega mini quiche | heerlijke zoete zondes
De High Tea kan niet vegan worden geserveerd

WINE

22.50

BEER

22.50

GROEPSHIGH 		

22.50

		
Flûte Cava | 2 glazen wijn naar keuze
amuse van de Chef | hartige hapjes (vlees, vis en vega)
proeverij van onze nagerechten

		
3 glazen speciaalbier van de tap
2 gangen bourgondische happen
(vis | vlees | vega)
Kaasplank van Fromagerie Bon
De High Beer kan niet lactose en/of glutenvrij worden geserveerd

Hapjes van 1 High naar keuze (van toepassing op de gehele groep)
plus 3 drankjes (diverse wijnen, (speciaal) bieren, wijnen en frisdrank)
Keuze voor de hapjes van de High Beer of de High Wine + de dieetwensen
en allergieën bij reservering doorgeven s.v.p.
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LUNCH ARRANGEMENTEN
VANAF 10 PERSONEN

Cava

bij ontvangst 4.75

LEIDEN 		

12.50

Soep van de chef | belegde mais en bruine sandwiches (vis | vlees | vega)
Inclusief 1 glas jus d’orange & 1 kopje koffie of thee naar keuze
Keuze is van toepassing op de gehele groep

16.50

PAKHUIS

		
15.50
Soep van de chef | belegde mais en bruine sandwiches (luxe vis | vlees | vega)
1 Rundvlees- of vegan groentekroket
Aantallen per soort kroket van tevoren doorgeven
Inclusief 1 glas jus d’orange & 1 kopje koffie of thee naar keuze
Keuze is van toepassing op de gehele groep

19.50

LUXE BROODTAFEL

23.50

vanaf 15 personen
Klassieke broodtafel met een rijkelijk assortiment en
luxe broodsoorten om zelf te beleggen
Soep van de chef | vega miniquiche | luxe broodjes
gerookte zalm | carpaccio
Jonge kaas | boerenham | brie | roomkaas | hummus | jam | pindakaas | hagelslag
Griekse yoghurt | granola | vers fruit
1 glas jus d’orange
1 kopje koffie of thee naar keuze
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GROEPSDINER
VANAF 10 PERSONEN

Cava

bij ontvangst 4.75

DRIEGANGEN KEUZEMENU 28.50 per persoon
VOORGERECHTEN
Bietentartaar
edamame puree | tempé kruimels
Ceviche
kabeljauw | tijgermelk | venkel | bosui | limoen +1.00
Carpaccio
Parmezaan | rucola | pitjes | truffelmayo
Champignonragout
gefrituurde lasagne | rucola

HOOFDGERECHTEN
Scholfilet
ovengegaard | zeekraal | beurre rouge
Argentijnse entrecote
gegrild | bearnaisesaus +3.00
Risotto
gegrilde vegan halloumi | doperwt | antiboise
Coq au vin
kip | gestoofd | krieltjes | croutons

DESSERTS
Crème caramel
Brownie
geflambeerde bananensaus | witte chocolade-ijs
Dame blanche
vanille-ijs | chocoladesaus | slagroom
Kaasplank
Fromagerie Bon | kletzenbrood | perenchutney +2.50
Vanaf 20 personen serveren we de hele groep een
Grand Dessert (selectie desserts)

Vegan
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