BANQUETMAP
Café Diner de Grote Beer

Rembrandtstraat 27
2311 VV Leiden
071-512 17 19
www.cafediner.nl
info@cafediner.nl

Koffietafel € 11,50
vanaf 10 personen






Soep
Wit en bruin brood
3 Soorten vleeswaren
2 Soorten kaas
Lunchsalade

Geserveerd met koffie en thee

Lunchbuffet

€ 16,50

vanaf 15 personen








Soep
Diverse soorten wit en donker meergranenbrood
Jonge, oude en Leidse kaas
Ham met meloen
Kalfsfricandeau met mosterdmayonaise
Salade met gerookte kipfilet en vers fruit
Tonijnsalade

Geserveerd met koffie, thee en jus d’orange

High tea

€ 16,50

Vanaf 2 personen










Welkomstdrankje (alcoholvrij)
Diverse soorten thee (onbeperkt)
Petit four
Scone, geserveerd met jam en geslagen room
Zoetigheid van het seizoen
Chocolaatjes
Klein kopje soep
Sandwich met gerookte zalm
Sandwich met gerookte kipfilet

High tea de luxe € 22,50
Vanaf 2 personen












Glas prosecco
Diverse soorten thee (onbeperkt)
Petit four
Scone, geserveerd met jam en geslagen room
Zoetigheid van het seizoen
Chocolaatjes
Klein kopje soep
Sandwich met gerookte zalm
Sandwich met gerookte kipfilet
Sandwich met brie
Petit Crolines (bladerdeeghapjes)

High wine

€ 19,50

Vanaf 2 personen
 Kir royale
Gemengde nootjes en olijven
 Glas witte wijn (Sauvignon Blanc)
Sandwiches met gerookte zalm en gerookte kipfilet
 Glas rosé (Syrah)
Pompoensoep met zonnebloempitten en tijm-olie
 Glas rode wijn (Cabernet Sauvignon)
Gefrituurde kaasstengels

High beer

€ 19,50

Vanaf 2 personen
 Leidsch Blond
Petit Crolines (bladerdeeghapjes)
 Jopen Jacobus Rye Pale Ale
Kaasplankje van Reypenaer met appelstroop
 Duvel Tripel Hop
Bittergarnituur

Borrelgarnituren
 Budgetgarnituur
€ 60,00
Mix van 12 soorten gefrituurde hapjes

120 hapjes

 Warm bittergarnituur
€ 5,50
8 hapjes
Bitterballen, kipnuggets, kaasstengels, mini-frikandellen
 Koud bittergarnituur
€ 4,75
3 blokjes kaas, 3 belegde stokbroodjes du Chef

6 hapjes

 Borrelgarnituur “Kleine Beer” € 5,25
8 hapjes
3 stukjes kaas (jong, oud en Leids), 5 diverse warme hapjes
(bittergarnituur)
 Borrelgarnituur “Grote Beer” € 7,50
8 hapjes
4 belegde stokbroodjes du Chef, 4 diverse warme hapjes
(bittergarnituur)
 Gemengde nootjes

€ 2,50

 Olijven

€ 3,50

 Kaasknabbels

€ 2,50

 Set nootjes/olijven/kaasknabbels

€ 7,50

Menu 1 € 24,00
Vanaf 6 personen
Pompoensoep met zonnebloempitten en tijm-olie
*****
Beenhammetje gemarineerd in Provençaalse kruiden met
honing-tijmsaus
óf
Botervis geserveerd met tomatencoulis
*****
Zoete verrassing van de Chef

Menu 2 € 29,00
Vanaf 6 personen
Parmaham met meloen
óf
Trio van vis: Gerookte zalm, Noorse garnalen en tonijnsalade
*****
Biefstuk met huisgemaakte kruidenboter
óf
In de pan gebakken zalmfilet met hollandaisesaus
*****
Karamel Panna Cotta parfait

Wij houden rekening met vegetariërs

Wilt u een ander menu? Vraag naar de mogelijkheden!

Buffet “De Grote Beer”

€ 23,50

vanaf 25 personen











Vispalet met Noorse garnalen, zalm en makreel
Rauwe ham met meloen
Kalfsfricandeau met keizerlijke saus
Salade met gerookte kipfilet en vers fruit
Griekse rauwkostsalade met feta en olijven
Diverse soorten brood met kruidenboter
Warme pastaschotel met zalm en spinaziesaus
Varkenshaas met champignonroomsaus
Rijst
Pommes gratin

Dessertbuffet

€ 6,50

Diverse soorten ijstaarten en vers fruitsalade

Kaasbuffet

€ 8,50

Diverse soorten Hollandse en buitenlandse kazen met appelstroop

Satébuffet

€ 7,50

2 stokjes kipsaté met satésaus, stokbrood, kroepoek, atjar en
gebakken uitjes

Grilbuffet

€ 25,00

vanaf 25 personen











Hamburgers
BBQ-worst
Kippenpoten
Shaslick
Saté
Friet
Sauzen
Stokbrood
Huzarensalade
Tonijnsalade

Dit buffet is niet mogelijk voor vegetariërs

Dranken
Koffie/thee
Frisdranken
Grolsch pils van tap
Speciaalbieren
Wijn per glas
Wijn per fles
Prosecco/Cava
Binnenlands gedistilleerd
Buitenlands gedistilleerd

v.a. € 2,00
v.a. € 2,30
€ 2,60
v.a. € 2,75
v.a. € 3,50
v.a. € 19,00
v.a. € 21,50
v.a. € 2,35
v.a. € 3,90

Wijnen
Rood
Cabernet Sauvignon (Frankrijk) Glas € 3,50/ Karaf € 13,00/ Fles € 19,00
Merlot (Australië)
Glas € 3,75/ Karaf € 14,00/ Fles € 20,50
Wit
Sauvignon Blanc/Chardonnay Glas € 3,50/ Karaf € 13,00/ Fles € 19,00
(Argentinië)

Chardonnay (Australië)
Viognier (Australië)

Glas € 3,75/ Karaf € 14,00/ Fles € 20,50
Glas € 3,75/ Karaf € 14,00/ Fles € 20,50

Rosé
Syrah (Frankrijk)

Glas € 3,50/ Karaf € 13,00/ Fles € 19,00

Mousserende wijnen
Prosecco Frizzante (Italië)
Cava Brut Reserva (Spanje)

Fles € 21,50
Fles € 28,50

(Bruids)taart
Koffie met gebak

€ 7,50

2 kopjes koffie/thee met gesorteerd gebak

Bruidstaart

€ 5,50

Te bestellen bij onze bakker, Hugo de Groot te Oegstgeest
071 5175225

Schotelgeld

€ 1,00

Voor alle gebak dat u zelf meeneemt

Zalen
Borrelhoek
Te gebruiken door groepen tot 20 personen
Serre
Te gebruiken door groepen tot 45 personen
Gehele benedenverdieping
Te gebruiken voor grote groepen tot 100 personen zittend of 140
personen staand
Voor besloten feesten geldt een omzetgarantie
Terras
Bij mooi weer is er voor reserveringen op de begane grond altijd
ruimte op het terras gereserveerd
Singelzaal (1e verdieping)
Te huur voor borrels, vergaderingen, workshops en besloten lunches
en diners voor € 25,- per uur

Muziek en techniek
Laptop/ I-pod/Mobiele telefoon geluid
In te pluggen in onze versterker (geluidskabel aanwezig)

Beamer
Op de begane grond kunt u uw laptop aansluiten op ons LCD-scherm (VGA- en
HDMI-kabel aanwezig)
In de Singelzaal kunt u uw laptop aansluiten op onze beamer (VGA-aansluiting,
kabel aanwezig)

DJ
Een DJ is welkom. Hij dient zijn eigen apparatuur mee te nemen

Band
Een versterkt spelende band is alleen mogelijk op de begane grond. Wij hebben
2 stroomgroepen ter beschikking
Hiervoor moeten wij minstens 1 maand van tevoren een vergunning aanvragen
à € 25,-

Parkeren
U kunt parkeren op parkeerterrein Haagweg nr.6. Vanaf hier is het
ongeveer 4 minuten lopen naar De Grote Beer, of u rijdt gratis de
stad in met een shuttlebusje. Parkeren in de Rembrandtstraat is
alleen voor vergunninghouders
Openbaar vervoer
Vanaf treinstation Leiden Centraal is het ongeveer 10 minuten lopen
naar De Grote Beer.
Bij bushalte Noordeinde stoppen de bussen van lijn 1, 3 en 5. Vanaf
deze halte is het 1 minuut lopen

Contact
Mocht u andere wensen hebben dan bovengenoemde
arrangementen, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij denken
graag met u mee.
Wij hopen u snel te mogen verwelkomen in de Grote Beer!

Met vriendelijke groet,
Team de Grote Beer

Café Diner de Grote Beer
Rembrandtstraat 27
2311 VV Leiden
Telefoon : 071 512 17 19
www.cafediner.nl
E-mail : info@cafediner.nl

