Informatiepakket

grand-café, restaurant &
zalenverhuur

Geachte heer/mevrouw,
Het Newscafe Groningen is een veelzijdig bedrijf dat u vele mogelijkheden biedt voor
activiteiten in uw vrije tijd maar ook voor zakelijke ontmoetingen.
Verdeeld over vijf verdiepingen vindt u verschillende onderdelen van het Newscafe:
Op de begane grond is het grand café, in de kelder de danceclub, op de eerste verdieping
het restaurant en op de derde verdieping bevinden zich de vergaderzalen.
Zoals eerder vermeldt, biedt het Newscafe u ruime mogelijkheden voor vergaderingen,
trainingen, presentaties, lezingen, feestavonden, borrels, lunches en diners. Wij
beschikken over drie stijlvolle, moderne en multifunctionele zalen. Deze zalen zijn
geschikt voor groepen van 4 tot 150 personen. Alle zalen zijn uitgerust met modern
meubilair en goede verlichting.
In de kelder bevindt zich de danceclub geschikt voor 50 tot maximaal 400 personen.
Deze zaal beschikt over twee bars, professionele muziekinstallatie, lichteffecten en een
podium. De club is voorzien van een zeer decoratief gordijnen systeem waardoor de
ruimte in 3 verschillende configuraties kan worden ingericht.
Zoals u kunt zien, biedt het Newscafe u tal van mogelijkheden voor uw feesten en
zakelijke ontmoetingen. Onze horecafaciliteiten geven u de mogelijkheid uw event aan te
kleden zoals u dat zelf wilt. Lunch, borrelhapje, een buffet of een luxe diner. U kunt het
zelf invullen.
Ik hoop dat u middels deze informatiemap een goede indruk krijgt van de mogelijkheden
binnen het Newscafe.
Mocht u desondanks nog vragen hebben, is het altijd mogelijk om contact met ons op te
nemen. Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken voor een persoonlijke kennismaking.
Bij deze gelegenheid kunnen wij u een rondleiding door ons bedrijf geven en eventuele
vragen beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Het Management
050-3111844
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2. Het Grand Café.
Op de begane grond van het Newscafe Groningen bevindt zich het Grand Café in tropical
art-deco style. Hier kunt u terecht voor verschillende koffiesoorten, thee, gebak en
natuurlijk tal van andere drankjes.
Tussen 11.00 en 16.00 uur is de keuken geopend voor de lunch. Op onze lunchkaart
vindt u verschillende broodjes (zoals bagels, vloerbrood en meergranen brood), diverse
eiergerechten, soepen, salades, en hamburgers. Tevens serveren wij, van 10.00 – 12.00
uur ontbijt. Op de ontbijtkaart vindt u o.a. een Continental breakfast en een vegetarische
health breakfast.
Ook na 16.00 uur bestaat er nog de mogelijkheid om iets te eten. U heeft dan de keuze
uit verschillende borrelhapjes, quesadillas (tortilla met gesmolten kaas), tapas, soepen
en salades. Daarnaast opent vanaf 17.00 uur het restaurant op de eerste verdieping,
waar u kan genieten van gangbare, internationale en eigentijdse gerechten.
Natuurlijk is het grand café ook bij uitstek geschikt om ‘s avonds nog een borrel te gaan
drinken.
Dus tijdens het winkelen even een lekkere cappuccino drinken, in de pauze een lunch of
‘s avonds nog een borreltje drinken. Het is allemaal mogelijk in het Newscafe.
Bovendien is het mogelijk om in het café gedeelte een borrel te organiseren voor
maximaal 25 personen. Wij reserveren dan enkele tafels voor u.
De openingstijden van ons Grand-café zijn:
zondag tot en met woensdag vanaf 10.00 uur tot 01.00 uur
donderdag tot en met vrijdag vanaf 10.00 uur tot 02.00 uur
zaterdag van 10.00 uur tot 04.00 uur
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3. Zalenverhuur.
Het Newscafe Groningen beschikt over drie, moderne multifunctionele zalen op de derde
verdieping.
De zalen op de derde verdieping zijn onderverdeeld in drie aparte zalen, maar kunnen
ook voor grote groepen worden gebruikt als één grote zaal.
De drie zalen zijn bij uitstek geschikt voor vergaderingen, lezingen, presentaties,
recepties, borrels, etc. Zaal 2 beschikt daarbij over een bar voor borrels en recepties.
3.a. Capaciteiten.
In de onderstaande tabel vindt u het maximaal aantal personen in elke opstelling per
zaal.
Opstellingen

Zaal 1

Carré/blok
Cabaret
Bioscoop
Informeel

30 pers.
50 pers.
110 pers.
100 pers.

Zaal 2

Zaal 3

Zaal 1,2, en 3

18
25
30
50

20
25
30
25

xxx
xxx
xxx
175 pers.

pers
pers
pers
pers

pers.
pers.
pers.
pers.

3.b Tarieven.
Zalen

Halve dag €

Hele dag

Zaal
Zaal
Zaal
Zaal

125.75.75.250.-

190.130.130.395.-

1
2
3
1,2 en 3

€

Avond €
150.90.90.290.-

De bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW.
De tijden zijn
Halve dag:
Hele dag:
Avond:

als volgt samengesteld:
09.00 - 13.00 uur of 13.00 uur - 18.00 uur
09.00 - 18.00 uur
Vanaf 18.00 uur

* Huur buiten openingstijden mogelijk in overleg

Faciliteiten / voorzieningen
-

Flip-over
Geluidsinstallatie met cd-speler + microfoon
Microfoon
Beamer / scherm ½ dag

€
€
€
€

5.80.15.93.-

Uitgebreide versterkingsinstallatie voor spraak / muziekversterking op aanvraag.
De prijzen van deze audiovisuele middelen zijn inclusief BTW.
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4. Danceclub
De club in de kelder is voorzien van een zeer decoratief gordijnen systeem waardoor de
ruimte in 3 verschillende configuraties kan worden ingericht. De club is bij uitstek
geschikt voor feesten, dansavonden, caberetvoorstellingen, forums, debatavonden en
discussieronden. De club heeft een exclusieve en onderscheidende ambiance en beschikt
over een complete geluidsinstallatie en licht effecten, geschikt voor feesten, dansborrels
van 50 tot 400 personen, lezingen of presentaties, of zelfs diners, seated of walking.
De drie verschillende configuraties zijn geschikt voor de volgende bezettingen:
50 – 100 personen, met/zonder dansvloer - lounge area - podium
100 – 250 personen met dansvloer en alle lounge booth’s – en/of podium.
250 + de gehele club
Danceclub inclusief gebruik geluidsinstallatie in overleg.
Additionele diensten:
- Garderobe
- Beveiliging
- DJ (bij een minimum van 4 uur)

€ 20.- per uur
€ 35.- per uur
Prijs in overleg
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5. Het restaurant & de zijvleugel
Op de eerste verdieping bevindt zich ons à la carte restaurant. In dit modern ingerichte
restaurant bieden wij u een keuze uit gerechten van de hele wereld (cosmo cooking).
In de zijvleugel van het restaurant (semi-afgesloten ruimte) hebben wij de mogelijkheid
voor lunches, diners en borrels in besloten kring.
Voor groepen groter dan vijftien personen bieden wij in overleg menusuggesties. Tevens
bestaat er de mogelijkheid om bij grote groepen een buffet voor u klaar te zetten.
Voorstellen voor zowel diners als buffetten vindt u op de volgende pagina's.
Natuurlijk is het altijd mogelijk in overleg een buffet of diner geheel naar uw eigen
wensen samen te stellen.
* de gerechten van de menusuggesties en
seizoensmenukaart waar het Newscafe mee werkt

buffetvoorstellen
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afwijkend
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i.v.m.
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6. Arrangementen
Om uw meeting nog prettiger voor u te maken hebben wij diverse arrangementen
samengesteld.
We hebben het zo ontwikkeld dat er zowel voor de halve dagen als voor de hele dagen
een arrangement is.
Uiteraard is het mogelijk om onderstaande arrangementen naar uw wens aan te passen
of iets voor u op maat te maken.
Standaard (tussen 4 en 8 uur service)
Onbeperkt filterkoffie / thee
Standaard lunchbuffet
Drankje uit het speciale assortiment na afloop van de meeting
Bar snack bij de borrel
(bij meer prijs ook diner mogelijk i.p.v. lunch)

€ 21.50 p.p.

Medium (8 uur service)
Welcome sweet
Onbeperkt filterkoffie / thee
Standaard lunchbuffet
Healthbreak
Drankje uit het speciale assortiment na afloop van de meeting
Bar snack bij de borrel
(bij meer prijs ook diner mogelijk i.p.v. lunch)

€ 29.90 p.p.

De luxe (12 uur service)
Welcome sweet
Onbeperkt espressomaling koffie / thee
Luxe lunchbuffet
Healthbreak
Drankje uit het speciale assortiment na afloop van de meeting
Bar snack bij de borrel
Diner (thema menu)

€ 54.50 p.p.
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7. Food and drinks
Om het tijdens u meeting aangenaam te maken,
versnaperingen/lunches aan voor tijdens uw meeting.

bieden

we

verschillende

Drinks:
Filterkoffie / thee
Espressomaling koffie
Melk / karnemelk
Jus d'orange

€ 9.90 per kan
€16,90 per kan
€ 9.40 per kan
€16.00 per kan

Food:
Coffee sweets:
Voor bij de koffie
(plakje cake of gevulde koek)
Welcome sweet
(zoete broodjes / hapjes)
Gebak
(divers assortiment)

€ 1.00 per stuk
€ 1.50 per stuk
€ 3.00 per stuk

Lunch:
Lunchbuffetten :
Standaard:
€ 8.50 per persoon
Diverse broodjes, kaas, diverse vleeswaren, zoetwaren en vers fruit.
Thema :
€10.50 per persoon
Standaard lunchbuffet plus uitbreiding in een maandelijkse thema van
een speciaal land. Denkt u aan bvb. Spanje (serano ham),
Griekenland (fetasalade), Amerika (donuts).
Luxe:
€12.50 per persoon
Standaard lunchbuffet aangevuld met luxe broodjes, gerookte zalm,
roerei, cereals en dagverse yoghurt.
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8. Buffetvoorstellen
Hieronder vindt u een voorbeeld van de verschillende buffetten die we aanbieden.
Uiteraard is het mogelijk om onderstaande buffetten naar uw wens aan te passen of iets
voor u op maat te maken.
€22,50
-Tomatensoep met basilicum.
-Mosterdsoep met uitgebakken spekjes.
-Lasagne bolognese geserveerd met brood en salade.
-Roergebakken kipfilet in zoet-zure saus, geserveerd met rijst en kroepoek.
-Indiase groene curry met diverse soorten vis en groenten.
-Vanille ijs geserveerd met warme chocolade saus en slagroom.
€27,50
-Tomatensoep met basilicum.
-Mosterdsoep met uitgebakken spekjes.
-Oosterse kippensoep met koriander en kokosmelk.
-Spiesjes van gemarineerde gamba's geserveerd met limoenmayonaise.
-Gemarineerde spare ribs met barbecue saus.
-Rolletjes van zalm en tongfilet met hollandaise saus.
.-Wokschotel van diverse groenten in een Oosterse saus.
Geserveerd met:
-Rijst.
-Frites.
-Aardappeltaart.
-Salade.
-Proeverij van desserts.
€32,50
-Salade met diverse soorten gerookte vis.
-Salade met gemarineerde reepjes biefstuk, sesamzaadjes en peultjes.
-Mosterdsoep met uitgebakken spekjes.
-Oosterse kippensoep met koriander en kokosmelk.
-Ossenhaaspuntjes in een oosterse saus met lente-ui, groene asperges en gepofte
knoflook.
-Zalm in bladerdeeg met groene kruiden en hollandaise saus.
-Pikant gemarineerde spiesjes van kalkoenfilet, met sesam-zaadjes, paprika en rode ui.
-Curry van witvis en gamba's.
Geserveerd met:
-Rijst.
-Frites.
-Aardappelgratin.
-Pasta salade.
-Gemengde salade.
-Warme groenten.
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-Proeverij van desserts met diverse sauzen en vers fruit salade.
9. Hapjes

Schaal voor € 19.50
*
*
*
*

Kaas
Worst
Gevulde eitjes
Gemengd warm bittergarnituur

Schaal voor € 26.00
*
*
*
*
*
*

Ongeveer 40 hapjes per schaal

Kaas
Worst
Gevulde eitjes
Komkommer gevuld met roomkaas
Tortilla gevuld met ham en roomkaas
Gemengd warm bittergarnituur

Schaal voor € 38.00
*
*
*
*
*
*
*

Ongeveer 30 hapjes per schaal

Ongeveer 50 hapjes per schaal

Kaas
Worst
Gevulde eitjes
Komkommer gevuld met roomkaas
Tomaten gevuld met tonijn
Tortilla met zalm en roomkaas
Gemengd warm bittergarnituur

Alle hapjes worden geserveerd met chilisaus, salsa saus en mosterd.
Natuurlijk is het altijd mogelijk om andere schalen met hapjes voor u samen te stellen.
Wij serveren ook tapas. Hiervoor kunt u zelf een bedrag vaststellen.
Hieronder staan enkele voorbeelden van de tapas die wij serveren:
*
*
*
*
*
*

Olijven
Champignons in knoflooksaus
Brood met tapenade
Gemarineerde artisjokken
Tortilla chips met dipsaus
Kaas

Gebak
Petit fours
Cake

*
*
*
*
*

€ 3.00 per stuk
€ 2.50 per stuk
€ 1.00 per stuk
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Soesjes
Sushi
Gevulde eitjes
Asperges ham
Italiaanse worst

9. Annulering- en betalingsvoorwaarden
Alle prijzen hierboven genoemd zijn inclusief BTW.
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca
(UVH), gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel te
's-Gravenhage. Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek kosteloos
toegezonden. De UHV zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
De betalingscondities zijn binnen 7 dagen na het evenement.
De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal,
verduistering of verlies van zaken welke zich in de gehuurde ruimte bevinden.
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