
Tarieven.

Eerste dagdeel 3 uur - 19,75 
inclusief koffie, thee, ijswater, Zalmhuis 
bakery, blocnotes, pennen & pepermunt  

Lunch 1 uur - 22,50   
12 uurtje met jus d’orange, melk, 
plat water, bruis water, koffie & thee 

Vervolg dagdeel 3 uur - 12,50
inclusief verse koffie, thee, ijswater, 
pepermunt & opfrissen zaal  

Borrel 
1 uur - 13,75   
open bar met huiswijnen, bier, frisdranken, 
vruchtensappen, koffie, thee & binnenlands gede-
stilleerde dranken. Luxe notenmix & warme borrel-
garnituur (2 stuks pp)

Diner 37,50 
3-gangen Zalmhuismenu   

Zalen.
Het Zalmhuis beschikt over 3 multifunctionele zalen. 
Het volgende overzicht geeft de maximale capaci-
teit van de verschillende zalen weer. 

vergaderen.

Opstelling  private room garden room rooftop

ovale tafel  28  20  -
theater   24  80  225
cabaret  -  50  100
school   -  44  80
U-vorm   -  20  30
Carre   -  24  36
Hoefijzer  -  42  96
Statafels  40  100  300
Stafels en zitjes 30  80  250
Ronde tafels  -  56 (7 tafels) 180 (18 tafels)
Lange tafels  -  -  196

Op dit arrangement zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing



Techniek.      
     tarief per dag

Plasmascherm (Private Room)   25,00   
Flip-over      25,00   
Beamer (Garden Room)    50,00   
Projectiescherm (Garden Room)   25,00  
Beamer (Rooftop Room)   75,00   
Projectiescherm (Rooftop Room)   25,00
Laptop      25,00 
Spraakinstallatie (Rooftop & Garden Room) 50,00
 
Uitbreiden?
De arrangementen van het Zalmhuis zijn compleet 
en royaal. Natuurlijk betekent dat niet dat zij altijd 
volledig aansluiten op jouw wensen. Je kunt je ver-
gadering naar eigen inzicht uitbreiden. Hiernaast 
geven we een aantal mogelijkheden:

Compleet.
Koffie Zalmhuis     4,25  
ambachtelijke, heerlijk & sociaal gebakken koek van 
de Koekfabriek
(3 items per gast) 

Zalmhuis bakery     6,75  
mini koffiebroodjes, chocoladebroodje, blondie
(3 items per gast)  

Zoetigheden.   
Blondie     2,50
Brownie     2,50
Assortiment gebak ‘Fröbel’   4,50

Hartige snacks.
Mini loempia van eend met hoisin   3,75 
Yakitori saté  3,50

Fruit.
Handfruit     2,00

Frisdranken. 
Frisdrankenbuffet   nacalculatie

vergaderen.

Op dit arrangement zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing


