
Organiseer een feestelijke kerstborrel of informeel diner met je collega’s en 
of relaties. Er zijn twee basis arrangementen welke uit te breiden zijn met 

geweldige thema’s. Denk aan een Casino Royale met een cocktailbar, sluit het 
jaar knallend af en ga uit je dak met een Silent Disco, of creëer een echt kroeg 

gevoel met een Pub Quiz onder het genot van typisch Hollandse kaas, worst 
en borrelnootjes. Heb je een ander geweldig idee voor jouw kerstevent? 

Laat het ons weten, wij denken graag mee!

Ontvang je gasten met een 
feestelijke gin tonic en geniet 

van heerlijke hapjes gedurende 
een 2 uur durende borrel. 

vanaf € 42,50 pp

Gedurende 4 uur ontdek je 
heerlijke gerechten vanuit 

diverse food stations. Ontvang 
je de gasten ook met een 

feestelijke gin tonic. 

vanaf € 79,- pp

T +31(0)70 205 1200
E events@thehagueconferencecentre.com



Bovenstaande arrangementen worden aangeboden voor groepen van 30 tot 120 personen. Om 
te reserveren of voor meer informatie neem dan contact op via onderstaande gegevens: 

T +31(0)70 205 1200
E events@thehagueconferencecentre.com

Onderstaande dranken zijn inbegrepen bij 
beide arrangementen.

Ontvangst feestelijke winter Gin tonic 
Tapbier, malt, radler 

WIJN | wit, rosé & rood
Frisdranken en sap 

Koffi  e & thee 
Verse munt thee 

Warme chocomelk 
Glühwein 

OP DE STATAFELS 
Heerlijk tafelgarnituur 

HOLLANDS FOOD STATION
Verschillende afgebakken broden met smeersels 

Erwtensoep met krokant gebakken spekjes, 
rookworst en knofl ook croutons 

Aardappel-prei soep met krokant gebakken 
spekjes of gerookte zalm snippers

AMERIKAANS FOOD STATION
Broodje hotdog met een twist  

Miniburger met toppings

JAPANS FOOD STATION
Sushi  

Stel je eigen Temaki samen

GREAT BRITAIN STATION
Meat carving 

Langzaam gegaarde zalm 
Diverse sauzen

Geroosterde roseval aardappels met rozemarijn 
en knofl ook 

DESSERTS
À la minute gemaakte tiramisu  

Schepijs
Fruitsalades 

UITGESERVEERD 
Black Angus bitterballen met 

huisgemaakte mosterd 
Bietenballen met bieten-mosterd 

Frites zak met mayonaise 

DRANKEN 
Warme chocomel met rum en gebrande 

marshmallow  
Glühwein  
Cocktail

BUFFET
Crudité van Winterse Groente met Dips 

Individuele Bamboe Hoorntjes met Borrel 
Garnituur (kaas, olijven, ham, nootjes) 

Breadstick en Crispy Flatbread met Dips 

UITGESERVEERD
Soepje

Canapés 
Gamba met chutney van tomaat  

Black Angus bitterballen met huisgemaakte 
mosterd 

Bietenballen met bieten-mosterd 
Gegrilde ananas met winter specerijen en 

kokos 


