
Dranken arrangementen
Evalueren gaat beter met een drankje!

2-uurs arrangement - € 17,50 p.p.

Geniet 2 uren van pils, fris, huiswijn en binnenlands 

gedistilleerd

3-uurs arrangement - € 24,50 p.p.

Geniet 3 uren van pils, fris, huiswijn en binnenlands 

gedistilleerd

4-uurs arrangement - € 31,50 p.p.

Geniet 4 uren van pils, fris, huiswijn en binnenlands 

gedistilleerd

Onbeperkt drinken - € 35,00 p.p.

Onbeperkt genieten van pils, fris, huiswijn en 

binnenlands gedistilleerd

Voor een meerprijs op bovengenoemde 

arrangementen kun je ook genieten van:

- Speciaal bieren € 5,00 p.p.

- Buitenlands gedistilleerd € 10,00 p.p.

- Glaasje bubbels € 4,25 p.p.

Borrel arrangementen
Na de meeting nog even napraten? 

Borrelarrangement 1 - € 5,50 p.p.

Kaas, worst, nootjes, olijven en 3x bittergarnituur 

Borrelarrangement 2 - € 7,50 p.p.

Kaas, worst, nootjes, olijven, Walrus nacho’s en 

3x bittergarnituur 

Borrelarrangement 3 - € 9,50 p.p.

Broodplankjes, kaas, worst, nootjes, olijven, 

Walrus nacho’s en 3x bittergarnituur 

Tapas in fases - € 12,25 p.p.

Gang 1: Kaas, worst, olijven en nootjes 

Gang 2: Tunnbrod met carpaccio en kipfilet 

Gang 3: Zoete aardappelfriet met aioli 

Gang 4: Yakitori en bittergarnituur

Hollands Plateau - € 12,25 p.p.

Nacho’s, frituurhapjes, yakitori, stokbroodje kruiden-

boter, zoete aardappelfriet, oude kaas, droge worst, 

olijven, nootjes, chilisaus en knoflooksaus   

ARRANGEMENTEN. ZO WERKT HET:
De basisprijs is €9,75 per persoon per dagdeel van vier uur. Een ochtend of een middag bijvoorbeeld. Je 
kunt dit basisarrangement uitbreiden naar wens. Upgrade met het borrel arrangement of diner arrangement. 
Mix and match, aan jou de keuze.  

We hebben onze vergaderarrangementen zo flexibel opgezet dat er zeker ook een optie voor jou bij zit. 
Deze arrangementen gelden voor groepen tot 50 personen. Een grotere groep? Neem contact met ons op. 

• Zaalhuur 
• Onbeperkt koffie en thee  
• Koekjes, pepermunt, vers fruit,  
  en flessen mineraalwater
• Beamer en scherm
• Flipover met stiften

• Wifi
• Notitieblokken en pennen
  
Uit te breiden met:
• Gebak
• Welkomstdrankje

BASISARRANGEMENT | €9,75 per persoon, per dagdeel



Lunch arrangementen
Bekijk het menu op dewalrus.nl/menukaart

Lunch menu 1 - € 9,75 p.p.
Diverse belegde ambachtelijke gebakken 
witte en bruine bakkersbroden op schaal.
Met o.a. Carpaccio, Brie, Zalm, Vitello 
Tonato, Kroket 

Lunch menu 2 - € 11,75 p.p.
Keuze uit 2 soepen
***
Diverse belegde ambachtelijke gebakken 
witte en bruine bakkersbroden op schaal.
Met o.a. Carpaccio, Brie, Zalm, Vitello 
Tonato, Kroket

Lunch menu 3 - € 13,75 p.p.
Keuze uit 2 soepen
***
Diverse belegde ambachtelijke gebakken 
witte en bruine bakkersbroden op schaal.
Met o.a. Carpaccio, Brie, Zalm, Vitello 
Tonato, Kroket, Hollandse bal gehakt, 
Geitenkaassalade, Caesarsalade

Voor een meerprijs op bovengenoemde 
arrangementen kun je ook genieten van:
• Verse sappen / smoothies 
• Salades

Diner arrangementen
Bekijk het menu op dewalrus.nl/menukaart

Diner menu 1 - € 25,50 p.p.
Soep naar keuze
***
Hoofdgerecht naar keuze
***
Koffie of thee 
(Liever een dessert in plaats van 

soep? Geen probleem!)

Diner menu 2 - € 31,50 p.p.
Soep naar keuze
***
Hoofdgerecht naar keuze 
***
Dessert 

Diner menu 3 - € 36,50 p.p.
Proeverij van voorgerechten
***
Hoofdgerecht naar keuze  
***
Proeverij van nagerechten




