LOCATIE
Plaszoom 500
(via Prinses Beatrixlaan)
3062 CL Rotterdam

Dagelijks geopend *
ma - vrij vanaf 12.00 uur
za - zo vanaf 11.00 uur

* (van oktober t/m maart geopend van dinsdag
tot en met zondag)

Contact
deschonelei.nl
info@deschonelei.nl
010 - 21 21 555

vergaderen

borrel

vergaderen

de mooiste

zaalhuur

plek aan de plas

inclusief beamer, scherm en flipover

de mooiste plek aan de kralingse plas, midden in de
natuur van het Kralingse bos en dat op 10 minuten
van het centrum.

dagdeel

08:00 - 09:00 uur		 50
		09:00 - 17:00 uur
275
17:00 - 24:00 uur
275
per uur		
min. van 3 uur			
50
parkeren
gratis 			

it’s always 5 o’clock somewhere..

Een borrel op onze locatie is een feestje.
We kleden de borrel aan met heerlijke fingerfood,
speciale bieren, bijzondere gin tonics, een cocktail
of een wijntje.

vergaderarrangement 1			

onbeperkt koffie, thee en ijswater, 		
15
lunch a la carte				
vanaf 8,5

vergaderarrangement 1I			
onbeperkt koffie, thee en ijswater,
2 x koffiebreak, lunch met soepje,
rotterdamsche croquette en sandwich
gerookte zalm

32,5

fingerfood
BITTERBALLEN 			

vegetarisch 			

KAASsTENGELS			
XL GARNALEN			
Bittergarnituur mix

high tea

locatie
inspirerend

Vergaderen op een inspirerende locatie, midden in
de natuur van het Kralingse Bos met
adembenemend uitzicht op de Rotterdamse skyline.

capaciteit
carré

u-vorm

dranken

LANDBROOD 3 smeersels		

6,5

FINGERFOOD PLANK 				

15,5

FINGERFOOD PLANK friture (16st)		

18,5

FINGERFOOD PLANK fishy			

22,5

18

18

los

theater

30

32

rotterdamse bitterballen | kaasstengels
gamba’s tempura | chicken bites | frites

drankarrangementen
arrangement I

ontspannend

Tijdens of na de vergadering doet een wandeling
in de natuur wonderen. Van buiten word je binnen
beter.... En geen zorgen over de parkeermeter; die
hebben we namelijk niet.

6,5
7
7
8,5
50

old rotterdam kaas | gedroogde ham |
gerookte zalm | olijven | landbrood & smeersels

compleet

Een eigen ingang, garderobe, bar en toiletgroep.
Beamer(HDMI) met scherm, een flipover met
stiften en een geluidsinstallatie zijn bij de huurprijs
van de zaal inbegrepen.

(6) 		
(6)
(6)
(6) 		
(45st)		

bier(geen speciaal bier)
huiswijn,fris,sap
koffie of thee

arrangement II

( 4 uur)		

pp

22,5

calamares | gamba’s tempura | tonijn tataki
gerookte zalm | garnalenkroketjes

( 4 uur)		

pp

bier(geen speciaal bier)
huiswijn, fris,sap
koffie of thee
notenmix & olijven
2 rondes bittergarnituur mix, koude luxe hapjes
1 ronde met grote garnalen en yakitori		

31

de mooiste plek aan de kralingse plas

feest & partij

dranken

eten
eten

drankarrangementen
arrangement I

( 4 uur)		

pp

22,5

arrangement II

( 4 uur)		

pp

31

bier(geen speciaal bier)
huiswijn
fris,sap
koffie of thee

bier(geen speciaal bier)
huiswijn
fris,sap
koffie of thee
notenmix & olijven
2 rondes bittergarnituur mix
koude luxe hapjes
1 ronde met grote garnalen en yakitori

sandwichlunch				19,5
high-tea
			
22,5
barbecue			 		32,5
buffet				vanaf		
29,5
walking dinner		 vanaf		
37,5
ijskar				vanaf		
2,5
oesterman			per stuk
3

fingerfood

gedistilleerd alleen op nacalculatie

BITTERBALLEN 			

vegetarisch 			

verhuur

KAASsTENGELS			
XL GARNALEN			
Bittergarnituur mix

dJ apparatuur
dj installatie

( zonder DJ)

150

dj installatie pro

( zonder DJ)		

175

Pioneer XDJ-RX1 , JBL Eon 10,
JBL PRX 18 SUB, DJ booth		

Pioneer CDJ 200 NXS, Pioneer DJM 750,
JBL Eon 10, JBL PRX 18 SUB, DJ booth		
inhuur DJ + PRO installatie

4 uur		

facilitair
beamer (HDMI) + scherm
breedbeeld tv			
muziekinstallatie		
spraakinstallatie 		

binnen

zittend
zaal de havelaar 		30
zaal serre			 30
bar (alleen icm hele zaak)		
30
			

675

totaal				90
in zaal
in zaal		
in zaal		
op locatie

25
25
0
50

zaalhuur

capaciteit

40
50

totaal				90
		

6,5
7
7
8,5
50

6,5
LANDBROOD 3 smeersels		
mini hamburger
			5
boerenland frites
3,5
met huismayonaise		

met truffelmayonaise				4
4,5
met truffelmayonaise en parmezaan		

zoete aardappel frites
met huismayonaise		

4

FINGERFOOD PLANK 				

15,5

18,5

50
100

FINGERFOOD PLANK friture (16st)		
rotterdamse bitterballen | kaasstengels
gamba’s tempura | chicken bites | frites

150		

FINGERFOOD PLANK fishy			

22,5

staand
50
50
40
140

buiten
terras links (alleen icm hele zaak)
terras rechts			

omzetgarantie

(6) 		
(6)
(6)
(6) 		
(45st)		

wij rekenen geen zaalhuur maar een minimale
omzetgarantie per zaal/terras gedeelte
omzetgarantie (duur 4 uur)			
750
eindschoonmaak				150
partijbespreking 		
2 x intake
0
				vervolg p.u.
50

old rotterdam kaas | gedroogde ham |
gerookte zalm | olijven | landbrood & smeersels

calamares | gamba’s tempura | tonijn tataki
gerookte zalm | garnalenkroketjes

de mooiste plek aan de kralingse plas

DINER voor groepen

LUNCH voor groepen

lunch a la carte
a la carte

		vanaf		
samengestelde keuze van de lunchkaart

dinermenu
a la carte
				37,5
samengestelde keuze van de dinerkaart
voor-, hoofd- en nagerecht

7,5

sandwichlunch

barbecue

op ovenvers brood belegd met:

vegetarisch		

vanaf 25 personen
ook winterbarbecue mogelijk

baba ganoush | komkommer | rucola | zongedroogde
tomaatjes

van de big green egg

bavette 		
hamburger		
zalm			
tonijn			

gerookte zalm

duurzaam gekweekte zalm | avocado | dille-limoen
dressing

carpaccio 		

runder carpaccio | parmezaan | truffelmayonaise

groente & salades

soepje 				

maiskolf
groentespies
groene salade
salade geitenkaas
rozevalaardappeltjes

huisgemaakt soepje passend bij het seizoen

SALADE GEITENKAAs

gemengde salade | sud ‘n sol tomaat | blauwe
druiven | geitenkaas | walnoten | vinaigrette van
appelstroop

croquette

de enige echte rotterdamse croquette
p.p. 19,5

high tea
madame cocos | scones | clotted cream | confiture
brownie | bananenbrood | macarons
quiche | zalm sandwich | clubsandwich
veggie sandwich | thee van Betjeman & Barton

van simmenthaler rund
van wagyu rund
en papilotte
met wakame salade

picknick
PICKNICK			

In de natuur van het Kralingse bos of aan de oever
van de Kralingse plas is er altijd wel een mooi plekje
om met vrienden of collega’s te picknicken.
En... Corona-proof!

picknicktas

Fles San Pellegrino, verse jus d’orange, vegetarische
wrap, wrap met gerookte zalm, yoghurt&granola,
madame cocos, fruit en gebrande noten
voor 2 personen				32,5
fles rosé, witte wijn				17,5
Picknick kleed 				15

buffet & zo
			32,5
de gerechten komen van de big
green egg maar dan binnen

winterbarbecue

Buffet				
een klassieker waar we graag
meer over vertellen

walking dinner			
prettig en ongedwongen met
uitgeserveerde gerechtjes

vanaf

28,5

brood & smeersels

molensteen breekbrood (biologisch)
tomatentappenade
sweet peppadew creamcheese
aioli
p.p. 32,5

vanaf

37,5

bij te bestellen prijs p.p.

frites
				2,5
vegetarische hamburger 		4,5
kipSate & satesaus
6,5

p.p. 22,5
duur 2 uur					
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feestdagen

trouwen

trouwen
LOCATIE
ZAAL DE HAVELAAR				

275

op het terras				

375

voor 35 personen
inclusief geluid voor muziek en spraak
voor 75 personen
inclusief geluid voor muziek en spraak

op de steiger					450
voor 14 personen zittend
inclusief geluid voor muziek en spraak

op een sloep					

inhuur sloep					350
ceremonie steiger				450

babs				vanaf		

503

buitengewoon ambtenaar
van de gemeente Rotterdam

ideeën
muziek				

locatie

DJ installatie (zonder DJ)			
175
DJ + installatie					675

aankleding				
loper				vanaf		
ballonnen			vanaf		

75
2
bloemen			 vanaf		
7,5
versiering					poa
tafellinnen					poa

drinken					

toost met Cava			
per fles		
26,5
drankarrangement |				22,5
drankarrangement ||				31

eten					

sandwichlunch of high tea			
19,5
diner						38,5
barbecue					32,5
bitttergarnituur			45 st.		50
bruidstaart					poa

romantisch

De schone lei ligt op een romantische locatie
midden in de natuur van het Kralingse Bos met
adembenemend uitzicht op de Rotterdamse skyline.

fotoshoot

Het kralingse bos en de natuur, met de kralingse plas
op de achtergrond, zijn een ideale setting voor een
mooie en unieke fotoshoot.

alle ruimte

Zowel binnen als op ons grote terras heb je alle
ruimte voor het vieren van de mooiste dag van je
leven.

kerst

pasen

sfeer

paashaas

kerstbrunch

paasbrunch

Tijdens de kerstdagen toveren wij de zaak om in een
flonkerende kerstsfeer.
Op 25 en 26 december is het mogelijk om te
reserveren voor de kerstbrunch.

Ieder jaar krijgen wij bezoek van de paashaas, die
met de kinderen paaseieren gaat zoeken
op 1e en 2e paasdag is het mogelijk om te
reserveren voor de paasbrunch.

kerstdiner

Op 25 december is het mogelijk om te
reserveren voor het kerstdiner. Er is een vroege en
een late shift.

de mooiste plek aan de kralingse plas

midden in het bos.

dicht bij de stad.

leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden de Schone Lei BV
1. Algemeen
Op alle opdrachten die door de Schone Lei BV, hierna te noemen de Schone Lei, worden uitgevoerd in het kader van het verstrekken en leveren van
diensten in zake zaalverhuur, catering, restaurantbedrijf en hieruit voortvloeiende aanvullende diensten zijn onderhavige leveringsvoorwaarden van
toepassing. Voor de Schone Lei gelden de Uniforme Voorwaarden Horeca(UVH). Tenzij in deze bijzondere algemene voorwaarden daarvan wordt afgeweken gelden voor het overige de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s- Gravenhage.
2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van de Schone Lei zijn ten alle tijde vrijblijvend. De prijzen in de aanbiedingen zijn zolang geldig als in deze aanbieding vermeld staat en
slechts geldig voor de betreffende aanbieding. Prijsstijgingen in grondstoffen, loonkosten, accijnzen, huren, alsmede telfouten kunnen bij een definitieve
overeenkomst gewijzigd worden doorberekend. De opdracht is eerst definitief nadat een door de Schone Lei opgestelde en door opdrachtgever
ondertekende schriftelijke bevestiging (ook te noemen een definitieve reservering) in bezit van de Schone Lei is.
3. Aanpassingen, doorberekeningen
Indien de opdrachtgever gedurende het voorbereidingsproces enig programmaonderdeel van het overeengekomen evenement wil aanpassen,
toevoegen of anders ingevuld wil zien, zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever doorberekend worden en door
opdrachtgever moeten worden betaald. Zo veel als mogelijk zullen dergelijke wijzigingen schriftelijk worden bevestigd.
4.0 Betalingscondities
Bij een definitieve reservering dient door opdrachtgever een waarborgsom ter grootte van 50 % van de totale reserveringswaarde (inclusief
omzetbelasting) te worden voldaan.
. Deze waarborgsom dient ten laatste 7 (zeven) dagen voor het tijdstip waarop de eerste dienst door de Schone Lei zou moeten worden verleend in
het bezit te zijn van de Schone Lei tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.
. Betaling van de waarborgsom dient te geschieden op rekeningnummer NL 75 RABO 036.21.18.620 ten name van de Schone Lei BV, onder vermelding
van naam, datum en reserveringsnummer van de festiviteit.
. De betaling van de eindfactuur geschiedt na afloop van de festiviteit, op de avond zelf. U heeft bij de Schone Lei de mogelijkheid om contant, met pin
of met creditcard (Visa, Eurocard of American Express) te betalen. Wij prefereren PIN.
4.1 Betalingscondities uitgestelde betaling/op rekening
De betalingscondities voor uitgestelde betaling/op rekening gelden alleen voor zakelijke overeenkomsten tussen De Schone Lei BV en zakelijke
opdrachtgevers. Niet zakelijke opdrachtgevers zijn nadrukkelijk uitgesloten voor deze condities. Voor niet zakelijke opdrachtgevers zijn de
betalingscondities van paragraaf 4.0 van toepassing.
. De vertegenwoordiger van opdrachtgever wordt aangemerkt als wettelijk vertegenwoordiger van het bedrijf waaraan de uitgestelde betaling is verleend
en zal derhalve, al dan niet in naam van het bedrijf waaraan de uitgestelde betaling is verleend, verantwoordelijk worden gehouden voor het naleven van
de betalingsvoorwaarden voor uitgestelde betaling.
. Het factuurbedrag zal, eventueel verminderd met een reeds gedane aanbetaling, door opdrachtgever binnen 10 (tien) werkdagen na factuurdatum
onder vermelding van het factuurnummer worden voldaan.
. Indien deze eindfactuur binnen deze termijn niet is voldaan, wordt 1 (één) procent rente over het factuurbedrag extra in rekening gebracht voor iedere
periode van 4 (vier) weken dat deze termijn wordt overschreden. Wordt in de loop van een periode de factuur voldaan, dan zal desondanks over die
hele periode vertragingsrente in rekening worden gebracht en moeten worden betaald.
. Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige
bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de
aanneemsom bedragen, met een minimum van € 350,00 en onverminderd de BTW
. Indien de Schone Lei hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De
eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever
5. Garantie aantal gasten
Het in de definitieve reservering vermelde aantal gasten beschouwt de Schone Lei als garantieaantal voor het betreffende evenement, tenzij de klant
nadien alsnog schriftelijk een gewijzigd aantal heeft doorgegeven.
· Wijzigingen op het in de eerste alinea omschreven garantieaantal zijn, zonder financiële consequenties, mogelijk tot 1 (een) maand voor de datum van
het evenement.
· Wijzigingen op het in de eerste alinea omschreven garantieaantal zijn mogelijk tot 14 (veertien) dagen voor de datum van het evenement tot een
maximum van 15 % van het in de eerste alinea bedoelde garantieaantal.
· Indien het aantal gasten binnen deze termijnen alsnog wordt gewijzigd, dan zal opdrachtgever bij een verlaging van het aantal gasten de vergoeding
gebaseerd op het garantieaantal in de vorige alinea verschuldigd blijven.
· Indien het aantal gasten binnen deze termijn van 7 (zeven) dagen wordt verhoogd, dient opdrachtgever onverwijld contact op te nemen met de Schone
Lei. Bij geschikte accommodatie is dit uiteraard ten alle tijde mogelijk.
6. Annulering definitieve reservering
In alle gevallen waarin van een definitieve reservering sprake is, zal voor de annulering van een dergelijke overeenkomst het navolgende gelden:
· De opdrachtgever is gehouden aan het vergoeden van alle in zijn opdracht gemaakte kosten en de verrichtte uren die voor de voorbereiding van de
opdracht reeds uitgevoerd zijn tegen een uurtarief van € 75,00 en onverminderd de BTW .
· Ten aanzien van de dienstverlening van derden gelden de door de betreffende derden gehanteerde annuleringsvoorschriften.
In alle gevallen waarin op grond van een overeenkomst als bedoeld in artikel 2 een horecadienst moet worden verleend, zal voor de annulering van een
in een zodanige overeenkomst opgenomen reservering het navolgende gelden:

a. Bij annulering meer dan 2 (twee) maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst de eerste horecadienst zou moeten
worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding aan de Schone Lei te betalen.
b. Bij annulering meer dan 1 (één) maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan de Schone Lei te
betalen.
c. Bij annulering meer dan 2 (twee) weken voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan de Schone Lei
te betalen.
d. Bij annulering meer dan 7 (zeven) dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde
(inclusief BTW) aan de Schone Lei te betalen.
7. Overmacht
Indien aantoonbaar sprake is van overmacht kan de Schone Lei, na kennisgeving aan de opdrachtgever, de uitvoering van haar werkzaamheden geheel of
gedeeltelijk annuleren. In ieder geval gelden als situaties van overmacht:
· Overheidsbepalingen en -verzoeken die dienen te worden nageleefd
· Onlusten, stakingen, brand en/of ongevallen
· Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen
· Het uitvallen van de installaties, die noodzakelijk zijn voor een degelijke uitvoering van onze diensten
8. Vermissing en schade
Indien er schade ontstaat tijdens uw festiviteit of bijeenkomst dan zal opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de aangebrachte schade. Opdrachtgever dient het bedrag dat met de vervanging van de betrokken zaken gemoeid is, te voldoen aan de Schone Lei tenzij sprake is van opzet of grove
nalatigheid van de zijde van de Schone Lei.De Schone Lei en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen en goederen, al
dan niet gehuurd, van opdrachtgever, gasten van opdrachtgever of derden al dan niet ingehuurd door opdrachtgever.
9. Versieringen en vuurwerk
Aangebrachte versieringen door opdrachtgever zijn alleen toegestaan indien de versieringen voldoen aan de dan geldende wettelijke eisen en normen ten aanzien van de brandveiligheid in de horeca. De Schone Lei behoudt zich ten alle tijde het recht voor om een certificaat ten aanzien van de
wettelijke eisen en normen ten aanzien van de brandveiligheid te eisen van opdrachtgever. Opdrachtgever blijft ten alle tijde aansprakelijk voor schade
of letsel die verband houdt met de aangebrachte versieringen. Indien opdrachtgever versieringen wenst aan te brengen in of aan het pand is dit slechts
na uitdrukkelijke toestemming, zoveel mogelijk schriftelijk, van de Schone Lei. Het aanbrengen van de versieringen door opdrachtgever zal gebeuren
op aanwijzing van medewerkers van de Schone Lei en op een dusdanige wijze dat er geen schade of overlast zal ontstaan. Opdrachtgever zal terstond
en onverwijld de versieringen verwijderen indien daarom door de medewerkers wordt verzocht. Opdrachtgever dient binnen een uur na afloop van de
festiviteit de aangebrachte versieringen kundig en netjes te verwijderen zonder dat er schade of letsel ontstaat.
. Versieringen en of routeverwijzingen op de openbare weg zijn geheel voor verantwoordelijkheid voor opdrachtgever en voor zulks gelden bovenstaande bepalingen.
. Het strooien en of gebruik van confetti, rijst of aanverwante artikelen zijn niet toegestaan.
. Het gebruik van vuurwerk, sterretjes, lampionnen en alle overige aanverwante producten, en met name producten die open vuur bevatten, zijn niet
toegestaan.
10. Uitvoering van de overeenkomst
. de Schone Lei zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op
grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap in Nederland;
. de Schone Lei stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;
. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Schone Lei het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
. Indien opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van de overeenkomst aan zich heeft voorbehouden, is opdrachtgever aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan;
. Indien opdrachtgever derden heeft ingehuurd ter verzorging van muziek, catering of andere diensten vallen deze derden geheel onder de verantwoordelijkheid van opdrachtgever met betrekking tot belastingverplichtingen en betalingsverplichtingen.
. de Schone Lei is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn;
. Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door factoren waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor de Schone Lei voortvloeiende schade en kosten door opdrachtgever te worden vergoed;
. Opdrachtgever verbindt zich er tijdig voor zorg te dragen dat de werkzaamheden, welke niet behoren tot de opdracht aan de Schone Lei, naar de eis
van het werk van de Schone Lei zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertraging
ondervinden;
. Opdrachtgever vrijwaart de Schone Lei voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en
welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.
11. Geheimhouding
De directie van de Schone Lei en haar medewerk(st)ers zullen alle door haar opdrachtgevers verstrekte vertrouwelijke gegevens als zodanig en onder
strikte geheimhouding behandelen.
12. Geschillen
Op door de Schone Lei aangegane overeenkomsten, waarop deze voorwaarden gelden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden
beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

