
GROEPSARRANGEMENTEN
ALGEMEEN
Van Buuren beschikt over diverse mogelijkheden voor lunches, diners, borrels, diverse highs 
voor groepen vanaf 10 personen en exclusieve feestavonden vanaf 75 personen.

CAPACITEIT GROEPEN
Een deel van het restaurant wordt gereserveerd aan de hand van de groepsgrootte. 
Het overige deel blijft toegankelijk voor overige gasten.

GROEPSLUNCH- EN DINER • 10 - 50 personen
GEHELE ACHTERZIJDE • max 50, waarvan deels aan bartafels met krukken zonder rugleuning
VOORZIJDE • max 50 , verdeeld over meerdere tafels
WALKING DINNER • 50 – 150 personen
BORRELS • maximaal 50 personen, exclusief 150
HIGH’S • 2 - 100 personen
EXCLUSIEF • op aanvraag

LOCATIE EXCLUSIEF Minimale omzetgarantie van toepassing
Walking dinner 150 personen
Sitting dinner 100 personen
Feestavond 75 - 150 personen

MINIMALE OMZET 
Voor grote groepen hanteren we een minimale omzet. 
Deze is opvraagbaar via sales@rebelhoreca.nl

AUDIOVISUEEL
Er wordt muziek afgespeeld via ons muziek systeem. Speechen of eigen muziek afspelen is 
uitsluitend mogelijk indien de locatie exclusief is afgehuurd. We kunnen de muziek niet 
zachter/uitzetten als er andere gasten zijn. Beamer en scherm inzetbaar op momenten dat 
andere gasten daar geen hinder van ondervinden. HDMI | VGA | USB | zelf laptop/tablet en 
snoeren meebrengen, graag vooraf testen. Kosten bedragen 85.-

BETALING 
Het is niet mogelijk om apart af te rekenen. We verzoeken de rekening op de avond zelf 
door 1 persoon te laten voldoen, of middels een factuur achteraf. 
Digitale factuur op PDF per mail is gratis. Voor e-facturatie hanteren we 25.- administratiekosten.

GELDIGHEID OPTIE 
Vanaf aanvraag 7 dagen geldig (hierna vervalt de optie) 

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.



KOFFIE MET GEBAK 
Illy koffie vanaf  3.00
Verse thee vanaf  3.25
Gebak    4.00

KOFFIE DEAL TOT 12.00 UUR 
Koffie met gebak  5.00
Koffie   1.50
>30 personen • koffie en thee uit kannen geserveerd

BORREL
•  Graag vernemen we vooraf het gekozen borrel & drankenarrangement.
•  Desgewenst kunnen dranken op nacalculatie en hapjes ter plaatse worden besteld.
•  Indien dranken op basis van nacalculatie, vernemen we graag welke dranken er geschonken mogen worden.
•  Borrels >30 personen - minimale omzet per persoon 15.-
•  Borrels tijdens dinertijd – minimale omzet per persoon 15.-
 

BITES

VB BASIC 5.- per persoon
Notenmix + olijven 
3 warme bittergarnituur hapjes: 
Rundvlees bitterbal • Kaastengel • Groente gyoza
 
VB MIXED 8.25 per persoon    
Gemarineerde olijven • brood • aioli
Bitterbal • kaastengel • uienring
Chickenwing • ibericoham • jong belegen kaas

VB VEGA 7.25 per persoon
Gemarineerde olijven • brood • aioli 
Truffelrisotto bitterbal  • mozzarellastick
Groente gyoza • kaastengel • jong belegen kaas    



 DRANKEN in combinatie met borrelarrangementen (vanaf 10 personen)

Onbeperkt arrangement 
Naast dranken op nacalculatie bieden we de mogelijkheid om dranken af te kopen 
gedurende 1 tot 2,5 uur
 • van toepassing op de gehele groep
 • alleen mogelijk in combinatie met hapjesarrangementen (afname per persoon)

Heineken bier | Heineken 0.0 | huiswijn | fris | koffie | thee
1 uur                + 12.50 
1.5 uur             + 17.50
2 uur                + 20.-
2.5 uur             + 25.-

 Onbeperkt arrangement Speciaalbier & luxere open wijnen 
 • van toepassing op de gehele groep
 • alleen mogelijk in combinatie met hapjesarrangementen (afname per persoon)

Bovenstaande uitgebreid met verse sappen, speciaalbieren van de tap, 
0.0 speciaalbieren en luxere open wijnen
1 uur                + 17.50
1.5 uur             + 22.50
2 uur                + 25.-
2.5 uur             + 30.-

 ARRANGEMENT INCLUSIEF AANTAL DRANKJES PER PERSOON 
Het is ook mogelijk om een aantal drankjes per persoon af te nemen.
Desgewenst kunnen we bij binnenkomst een aantal muntjes verstrekken aan de opdrachtgever
 • van toepassing op de gehele groep
 • alleen mogelijk in combinatie met hapjesarrangement. lunch of diner (afname per persoon)

Heineken bier | Heineken 0.0 | huiswijn | fris | koffie | thee
2 drankjes        + 8.50
3 drankjes        + 12.75
4 drankjes        + 17.-
5 drankjes        + 21.25



HIGHS  
Bij Van Buuren kun je genieten van een heerlijke High Tea, Wine, Beer, Cocktail, Gin of Whisky. 
Al onze High’s hebben een duur van 1,5 uur en zijn te reserveren vanaf 2 personen.
 • De High arrangementen worden niet gluten- en/of lactosevrij geserveerd, als alternatief kunnen 
  we a la carte gerechten serveren op basis van nacalculatie.
• Dranken buiten de arrangementen zijn op nacalculatie
 • Graag bij reservering keuze arrangement plus de dieetwensen en allergieën doorgeven

TEA 22.50 • TEA + PROSECCO 27.50  
Hartige hapjes en zoete zondes • 1,5 uur onbeperkt thee
Dagelijks • aanvang mogelijk tussen 11:00 • 16:00 uur

HARTIG
Bruschetta zalmpastrami • wasabicrème • ingelegde ui
Sandwich cajunkip • srirachamayo • rucola 
Sandwich kaas • rode ui • sla 
Vegetarische miniquiche
Carpaccio rolletje • truffelmayo • pitjes • rucola 
Wrap • mozzarella • pesto • tomaat
Mini caesar salad •  avocado

ZOET
Scones • abrikozenjam • crème fraîche
Macaron • Boterkoek • Blondie • Cheesecake • Bonbon

WINE 27.50 • BEER 27.50 • WHISKY 30.- • COCKTAIL 32.50 • GIN (&TONIC) 32.50
Hartige hapjes en zoete zondes • 3 dranken
Zondag - woensdag aanvang mogelijk tussen 11:00 - 21:30 uur 
Donderdag - zaterdag aanvang mogelijk tussen 11:00 - 17:00 uur en 21:00 - 21:30 uur

RONDE 1
Olijven • grissini
Wrap • mozzarella • pesto • tomaat
Sandwich cajunkip • srirachamayo • rucola 
Carpaccio rolletje • truffelmayo • pitjes • rucola 
Kaas selectie • appelstroop • kletsenbrood

RONDE 2
Vegetarische miniquiche
Uienringen • aioli
Wrap • zalmpastrami • sla • avocado
Groente gyoza • sesamdip 

RONDE 3
Boterkoek • Blondie • Cheesecake • Bonbon



GROEPSHIGH 
Wil je graag met een groep reserveren, dan serveren we de hapjes van de High plus 3 drankjes per persoon, 
met de dranken horend bij het gekozen arrangement. Combineren is mogelijk.
• Graag bij reservering keuze arrangement plus de dieetwensen en allergieën doorgeven
• Dranken buiten de arrangementen zijn op nacalculatie

GROEPSLUNCH
Er kan tot 12 personen à la carte geluncht worden. Vanaf 12 personen kan er voor de gehele groep 
gekozen worden voor luncharrangement Klassiek, of voor een eigen samengesteld lunchmenu.

LUNCHARRANGEMENT KLASSIEK 20.·
1 glas verse jus
Soepje van de chef
Sandwiches •  diverse soorten beleg (vlees • vis • vega)
1 kop koffie of thee naar keuze
Extra optie:  groentekroket of rundvlees kroket +3.50
• Dranken buiten de arrangementen zijn op nacalculatie 
• Graag bij reservering keuze arrangement plus de dieetwensen en allergieën doorgeven

EIGEN SAMENGESTELD LUNCH KEUZEMENU (a la carte prijzen)
Stel je eigen menu samen met maximaal 3 keuzes voor de gehele groep. 
• Graag bij reservering keuze arrangement plus de dieetwensen en allergieën doorgeven
 
CIABATTA WIT OF BRUIN
Carpaccio van rund · truffelmayo • Parmezaanse kaas • pittenmix • rucola  11.00
Zalmpastrami • wasabicrème • ingelegde rode ui  11.50
Steak sandwich • biefstuk • tomaat • ijsbergsla • smokey sauce • srirachamayo  14.50
Burrata • tomatensalde • basilicum • rucola • olijfolie   9.75

SOEP EN SALADES
Tomatensoep • geroosterd • paprika olie • bosui  7.00
Caesarsalade    16.50
keuze uit         
   Gefrituurde geitenkaas
   Kippendij
   Avocado



GROEPSDINER
Er kan tot en met 9 personen à la carte gedineerd worden.
Vanaf 10 personen kan er voor de gehele groep gekozen worden voor onderstaand keuzemenu.
 
3 GANGEN KEUZEMENU 32.50
BROOD & DIPS
 
VOORGERECHTEN
Tomatensoep • geroosterd •  paprika olie • bosui
Rundercarpaccio • truffelmayo • Parmezaan • rucola • pompoenpitten
Burrata • tomatensalade • basilicum • olijfolie
 
HOOFDGERECHTEN geserveerd met frites
Zalmfilet • dille roomsaus • groentegarnituur
Gepofte aubergine • gegrilde groenten • mais nachos • vegan kaas • koolsalade
American Burger • Australian Black Angus • bacon • cheddar • augurk • smokey saus • brioche broodje
Kippendijspies • hoisinsaus • kroepoek • krokante uitjes
 
PROEVERIJ VAN DESSERTS
• Graag bij reservering de dieetwensen en allergieën doorgeven, >20 personen ook de keuzes
 
EIGEN SAMENGESTELD MENU (a la carte prijzen)
Stel je eigen menu samen met maximaal 3 keuzes per gang voor de gehele groep.
• De hoofdgerechten worden zonder side dishes zoals friet geserveerd, optioneel kunt u deze toevoegen aan het menu
• Graag de keuzes plus de dieetwensen en allergieën uiterlijk 3 dagen vooraf doorgeven

MENUKAART » 

https://www.grandcafevanbuuren.nl/wp-content/uploads/2022/09/VAN-BUUREN-ALL-DAY-MENUKAART.pdf


DRANKEN in combinatie met diner (vanaf 10 personen)

ONBEPERKT ARRANGEMENT 
Naast dranken op nacalculatie bieden we de mogelijkheid om dranken af te kopen voor 3 uur
 • van toepassing op de gehele groep
 • alleen mogelijk in combinatie met dinerarrangement (afname per persoon)
Heineken bier | Heineken 0.0 | huiswijn | fris | koffie | thee                                        + 30.-
+ verse sappen, speciaalbieren van de tap, 0.0 speciaalbieren en luxere open wijnen    + 37.50

 
ARRANGEMENT INCLUSIEF AANTAL DRANKJES PER PERSOON
Het is ook mogelijk om een aantal drankjes per persoon af te nemen.
Desgewenst kunnen we bij binnenkomst een aantal muntjes verstrekken aan de opdrachtgever.
 • van toepassing op de gehele groep
 • alleen mogelijk in combinatie met diner
2 drankjes        + 8.50
3 drankjes        + 12.75
4 drankjes        + 17.-
5 drankjes        + 21.25

WIJN + DINER DEAL
 • van toepassing op de gehele groep
 • alleen mogelijk in combinatie met diner  
1 fles wijn per persoon             10% korting op de rekening 
½ fles wijn per persoon               5% korting op de rekening

BETALING 
Het is niet mogelijk om apart af te rekenen. We verzoeken de rekening op de avond zelf 
door 1 persoon te laten voldoen, of middels een factuur achteraf. 
Digitale factuur op PDF per mail is gratis. Voor e-facturatie hanteren we 25.- administratiekosten.


