
 
Arrangementen  
Deze arrangementen kunnen uitsluitend gereserveerd worden in combinatie met zaalhuur 
 
ONTBIJT 
 
1. (€7,50 p.p.) 
Croissant met jam en roomboter 
Glas verse jus 
Gekookt eitje 
Koffie of thee 
 
LUNCH 
 
1. (€ 13,50 p.p.)  
Kopje soep met brood 
Maaltijdsalade 
Perensap, appelsap, filterkoffie en thee 
 
2. (€ 17,50 p.p.) 
Kopje soep met brood 
Pastei met Ragout (vegetarisch)  
Salade 
Pastel de Nata 
Perensap, appelsap, filterkoffie en thee 
 
3. (€ 27,50 p.p.) 
Kopje soep met brood 
Hoofdgerecht van de dag 
Patisserie van De Klub 
Drankje naar keuze (keuze uit fris, bier en wijn) 
Koffie of thee 
 
 
 
 



DINER 
 
1. ( €12,50 p.p.) 
Barhap (vlees/vis óf vega)  
2. ( €17,50 p.p.) 
Hoofdgerecht van de dag (keuze uit vlees, vis of vegetarisch) 
3. (€ 29,50 p.p.) 
Driegangendiner (voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht) met zowel vlees OF vis 
en vegetarische mogelijkheden 
4. (€ 38,00) 
Viergangendiner (voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht, nagerecht)  
 
De prijzen van de diners zijn exclusief drank. Deze worden berekend door middel van nacalculatie. 
Uiteraard kunnen we ook een passend wijnarrangement verzorgen (vanaf €18,00 p.p.) 
 
 
BORREL 
 
1. ( € 4,00 p.p.) 
Nootjes, Olijfjes, Worst, Kaas  
 
2. ( € 9,50 p.p.) 
Bittergarnituur 
Charcuterie 
Oude kaas 
Taggia olijven 
 
EXTRA: 
Bitterballen 8 st. €5,00 
Kaastengels 8 st. €5,00 
Charcuterie €9,50 
Kaasplateau €9,50 
Oesters €3,50 per stuk, €10,00 per 3 stuks 
Brood met Roomboter en Olijfolie €3,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DRANK 
 
Koffie vanaf €2,00 
Thee vanaf €2,20 
Kan koffie €8,00 
Kan thee €5,00 
Fris vanaf €2,20 
Bier vanaf €2,50 
Speciaal Bier vanaf €4,00 
Wijn vanaf €3,75 (€16,50 per fles) 
Brut Tadition €6,00 (€30,00 per fles) 
Gedestilleerd vanaf €4,00 
 
* vraag naar de prijzen bij een langere verhuur 
 
Kleine zoetigheden € 2,00 p.p. 
Punt taart, gemengd assortiment, € 3,50 p.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VOORWAARDEN: 
 
- Annuleringen dienen bij groepen tot 40 personen minimaal 5 werkdagen voor de 
reserveringsdatum door te worden gegeven aan VechtclubXL. 
- Annuleringen dienen bij groepen vanaf 40 personen minimaal 10 werkdagen voor de 
reserveringsdatum door te worden gegeven aan VechtclubXL.  
- Wijzigingen van het aantal personen dienen bij groepen tot 40 personen minimaal 3 
werkdagen voor de reserveringsdatum door te worden gegeven aan VechtclubXL. 
- Wijzigingen van het aantal personen dienen bij groepen vanaf 40 personen minimaal 5 
werkdagen voor de reserveringsdatum door te worden gegeven aan VechtclubXL. 
 
Voor groepen tot 40 personen: 
- Bij annulering tussen 5 en 2 werkdagen voor de reserveringsdatum wordt 20% van het 
offertebedrag in rekening gebracht. 
- Bij annulering tot 2 werkdagen voor de reserveringsdatum wordt 50% van het 
offertebedrag in rekening gebracht. 
- Bij annulering op de reserveringsdatum wordt 100% van het offertebedrag in rekening 
gebracht. 
 
Voor groepen vanaf 40 personen: 
- Bij annulering tussen 5 en 10 werkdagen voor de reserveringsdatum wordt 40% van het 
offertebedrag in rekening gebracht. 
- Bij annulering tussen 5 en 2 werkdagen voor de reserveringsdatum wordt 80% van het 
offertebedrag in rekening gebracht. 
- Bij annulering tot 2 werkdagen voor de reserveringsdatum wordt 100% van het 
offertebedrag in rekening gebracht. 
 
Algemeen: 
- Gelieve speciale dieetwensen minimaal 2 werkdagen van tevoren door te geven. 
- Alles wat genuttigd wordt in restaurant De Klub buiten de huurtijden van de door u 
gehuurde ruimte, dient bij De Klub afgerekend te worden en kan niet worden 
gefactureerd. 
- De Klub houdt zoveel mogelijk rekening met eventuele allergieën en/of intoleranties. Wij 
kunnen echter geen gerechten garanderen die volledig sporenvrij zijn.  


