Vergaderen en cursussen
Er is bij ons mogelijk om in alle rust te vergaderen of een cursus te geven. Onze ruimte
boven, “Alewijn”, kan geheel worden afgehuurd hiervoor. Tussendoor of na afloop kunt u
bij ons lunchen of dineren in het restaurant.

Mogelijkheden opstellingen
De bovenverdieping is heel sfeervol met de oude balken nog in het zicht en de grote schoorsteen in het midden.
Het nadeel hiervan is wel, dat de ruimte is opgesplitst in drie gedeeltes. In één gedeelte
hebben we een grote tafel voor 10 personen staan. Bent u met meer? Dan raden we aan om van te voren de
ruimte te komen bekijken, zodat we kunnen meedenken over de juiste opstelling voor uw vergadering of cursus.

Afhuren van Alewijn en faciliteiten
Zaalhuur

Faciliteiten

Huur t/m 8 personen

75,00

Flipover

10,00

Huur t/m 13 personen
Huur t/m 20 personen

50,00
25,00

Scherm
Beamer incl. en excl. scherm

10,00
50,00

Arrangementen
U kunt kiezen voor één van onze arrangementen. Verder kan er ook gekozen worden
om alle consumpties per stuk te laten noteren.

4-uur durend arrangement
Arrangement 4 uur

6-uur durend arrangement
15,00

Arrangement 6 uur

39,50

Tijdens de vergadering:
Ontvangt met koffie/thee.

Tijdens de vergadering:
Ontvangt met koffie/thee.

IJswater op tafel.
Chocolaatjes en snoepjes.

IJswater op tafel.
Chocolaatjes en snoepjes.

Notitieblok en een pen per persoon.
Twee consumpties inbegrepen.

Notitieblok en een pen per persoon.
Geheel verversen van het bovenstaande.
Twee consumpties inbegrepen.

Arrangementen uitbreiden met
Arrangementen zijn altijd uit te breiden met bijvoorbeeld gebak, lunch of diners.
Hieronder een aantal voorbeelden.

Gebak

Lunch en diner

Seizoensgebak

3,00

Het Dinghuis Lunch (inclusief soep) 12,50

Appelgebak
Slagroom erbij

3,00
0,50

Diners vanaf
32,50
Alle mogelijkheden aan diners en hapjes vindt u hieronder.
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Mogelijkheden dineren met grote gezelschappen
Voor groepen vanaf 10 personen zal er vooraf bepaald moeten worden, wat er genomen wordt.
Wanneer u liever a la carte eet, dan kunt u helaas niet tegelijk eten, maar wordt het per tafel uitgeserveerd.
Voor groepen hebben we keuze uit drie verschillende menu’s, surprise menu’s of borrelhapjes.
De gerechten van de menu’s worden in het midden van de tafel geserveerd en
iedereen kan hiervan nemen wat hij of zij wil.

Mogelijkheden menu’s
Menu Het Dinghuis
4-gangen | 41,50
Ontvangst met een amuse
Verschillende koude voorgerechten om te delen
Broodmix, kruidenboter en aioli
Tomatensoep of dagsoep
Gegrilde kalfslende en gebakken roodbaars
Friet | Aardappelen | Gegrilde groenten | Salade
Grand dessert
Verschillende desserts om te delen

Menu Rechtsgeding
3-gangen | 33,50
Een soep naar keuze: tomatensoep of dagsoep
Broodmix, kruidenboter en aioli
Rosé gebakken kalfsribeye en zacht gegaarde spaakham
Friet | Gegrilde groenten | Salade
Grand dessert
Verschillende desserts om te delen

Menu Twistgeding
3-gangen | 36,50
Verschillende koude voorgerechten om te delen
Broodmix met kruidenboter en aioli
Gegrilde entrecote en zalmfilet
Friet | Aardappelen | Gegrilde groenten | Salade
Grand dessert
Verschillende desserts om te delen

Surprise menu’s voor groepen
De kok bereidt de heerlijkste gerechten van de kaart, die in het midden
van de tafel geserveerd worden. Ze kunnen dan gedeeld worden, zodat u van
meerdere lekkernijen kunt genieten. Alleen te reserveren voor de hele groep.
3-gangen voorgerecht | hoofdgerecht | nagerecht
4-gangen voorgerecht | tussengerecht | hoofdgerecht | nagerecht
5-gangen voorgerecht | soep | tussengerecht | hoofdgerecht | nagerecht
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32,50
38,50
42,50

Borrelen met grote gezelschappen
Ook hebben we diverse mogelijkheden om te borrelen. Om lange wachttijden te voorkomen,
kunnen deze gerechten van te voren gekozen worden. Er is nog altijd de mogelijkheid om ter plekke
wat bij te bestellen. Onze ruimte boven, “Alewijn”, is perfect om samen te komen.

Planken op tafel geserveerd
Verrassingsplank

18,00

Kaasplankje

Drie warme hapjes | Drie koude hapjes | Keuze van de chef

Drie kazen | Vijgenbrood

Kasteelplank

Hamplankje

18,00

7,50

Drie soorten

Brood | Kruidenboter | Aioli | Oude Kaas
Ham | Mosterd bitterballen | Chicken wings

Plank Het Dinghuis

7,00

Broodplankje
18,00

4,50

Brood | Kruidenboter | Aioli

Brood | Kruidenboter | Gerookte zalm
Twee kazen | Remouladesaus | Inktvisringen

Borrelplankje

9,00

Brood | Kruidenboter | Knabbelstengels
Ham | Oude kaas | Borrelnootjes

Hapjes rondbrengen of geserveerd op planken
Buikspek

4,00
3,00
4,00

Tortilla chips | Kaas | Tomaat | Crème fraîche

3.00

Zalm | Kruidencrème | Komkommer
Makreel | Bieslook | Crème fraîche

3,00

Carpaccio | Parmazaanse kaas | Pijnboompit | Truffel
Guacamole | Ei | Tomaat

7,50

Ham & Brie | Honing | Walnoot
Geitenkaas | Vijgencompote

Twee stuks | Sriracha mayonaise

Nacho’s

Bruschetta

3,00

Drie stuks

Chicken wings

6,00

Prijs per twee stuks, keuze uit:

Drie stuks

Yakatori spies

Bitterballen
Acht bourgondische bitterballen

Twee stuks | Aioli

Pikante gamba’s

6,00

Acht minisnacks

Buikspek | Zoetzure groente | Hoisinmayo

Chorizo kroketjes

Bittergarnituur
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