
ALGEMEEN BOVENZAAL EINSTEIN
Einstein beschikt over een aparte sfeervolle zaal met eigen bar en toiletgroep voor vergaderingen, 
groepsdiners, borrels en nog veel meer...
  

BESCHIKBAARHEID
Zondag | maandag | dinsdag  09.00 - 00.00 uur
Woensdag  09.00 - 23.00 uur
Donderdag | vrijdag | zaterdag  09.00 - 00.30 uur

MUZIEK
Achtergrondmuziek aanwezig (Bluetooth)

Geen DJ’s, zang, instrumenten of luide muziek mogelijk

Gebruik van microfoons is niet mogelijk (ook niet nodig vanwege de akoestiek)

GELDIGHEID OPTIE
Vanaf aanvraag 2 dagen geldig (hierna vervalt de optie)

 

MINIMALE OMZET voor exclusiviteit van de zaal

Overdag tot 17:00 uur
maandag t/m vrijdag   500.00

Zaterdag en zondag   750.00

Avond vanaf 17:00 uur
Zondag tot en met donderdag tussen 17:00 en 21:00 uur   750.00

Zondag t/m donderdag vanaf 21:00 uur   500.00

Vrijdag en zaterdag tussen 17:00 en 0:00 uur   1250.00

 

OPSTELLINGEN
Zowel, diner, vergadering als borrel, zittend aan losse tafels maximaal 35 personen

Indien er personen uit 1 huishouden zijn, vernemen we graag de aantallen, bijvoorbeeld: een groep 

van 4 en een groep van 5 uit 1 huishouden, rest niet uit 1 huishouden.
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DIEETWENSEN EN ALLERGIEËN
Van personen met dieetwensen en/of allergieën vernemen we graag de keuzes vooraf. Graag  per 

persoon de keuze voor het voor- hoofd- en nagerecht tezamen met de dieetwensen en/of allergie.

 

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

 

BETALING VAN DE REKENING
Op de avond zelf, door 1 persoon of voor bedrijven, mogelijk op factuur

DRANKEN geschonken op basis van nacalculatie
Heineken bier   3.00
Wijn vanaf   4.25
Frisdrank vanaf   2.90
Thee per kan   12.50
Koffie per kan   15.00
Fles bronwater   5.00

WIJNKAART

WITTE WIJNEN  
Sauvignon blanc   4.25   22.50
Chardonnay   4.50   25.00
Verdejo   4.50   25.00

ROSE WIJNEN
Grenache    4.25   22.50
11 Minutes   25.00

RODE WIJNEN
Merlot   4.25   22.50
Tempranillo   4.50   25.00
Cabernet sauvignon   4.50   25.00
Malbec   5.00   27.50
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GROEPSARRANGEMENTEN 
vanaf 10 personen

BORRELARRANGEMENTEN
BORRELARRANGEMENT WARM schaal voor 10 personen   28.50
Gemengde nootjes en 3 warme hapjes per persoon 
Bitterbal | Kipnugget |Vegetarische loempia | Kaastengel | Minifrikandel

BORRELARRANGEMENT VEGA schaal voor 10 personen   28.50
Groentesticks met hummusdip en 3 warme hapjes per persoon
Vegetarische loempia | Kaastengel | Bieterbal

KOFFIE MET GEBAK tot 12:00 uur   5.00
Slagroom   +0.50

ONTBIJT tot 12:00 uur   13.50
Croissantje | broodje | boterham | gebakken ei | spek | ham | kaas
jam | yoghurt | 1 koffie of thee | glaasje verse jus

GROEPSLUNCH   15.00
1 koffie of thee | glaasje verse jus | pomodori soepje, met
rundvleeskroket | sandwich carpaccio (witbrood)
of
vega kroket | sandwich eiersalade (witbrood)

Graag aantallen vlees & vega doorgeven bij reservering.
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GROEPSDINER
Keuzes hoeven niet vooraf te worden doorgegeven, deze noteren we op de avond zelf zodra alle 
gasten aanwezig zijn.
 
DIEETWENSEN EN ALLERGIEËN
Van personen met dieetwensen en/of allergieën vernemen we graag de keuzes vooraf. Graag per 
persoon de keuze voor het voor- hoofd- en nagerecht tezamen met de dieetwensen en/of allergie.

DRIEGANGENMENU inclusief huisbrood met kruidenboter en aioli 27.50

VOORGERECHTEN
CARPACCIO pestomayonaise | rucola | pittenmix | Parmezaan
GAMBA’S PIL PIL gebakken | knoflookolie | peper flakes| lente ui
BUIKSPEK flatbread | zacht gegaard | hoisin sauce | komkommer zoetzuur
FLAMMKUCHEN vegan | pesto | rucola | cherrytomaat | rode ui | appel
 HOOFDGERECHTEN
ARGENTIJNSE RIB-EYE gegrild | medium | kruidenboter
ZALMFILET gebakken | spinaziesalade | teriyaki saus
SATE VAN OSSENHAAS ketjapsaus | zoetzuur | kroepoek | seroendeng | pindasaus
VEGAN TRUFFEL TAGLIATELLE truffel salsa | oesterzwammen | asperge broccoli | olijfolie
 DESSERTS
CHEESECAKE roodfruitcompote | slagroom
APPELTAART Dudok | kaneel-vanille crème
CITRUS CRÈME BRÛLÉE sinaasappelijs

Voor meer informatie mail naar sales@rebelhoreca.nl


