Een borrel, receptie of feest in Café de
Sleutel, de BuitenSociëteit, de
Coendersborg:

Dat is lekker geregeld!

Onder de vlag van s’ Amuse Cateraar kunt u op één van onze locaties, bij u thuis of
op kantoor een gezellige borrel of spetterend feest organiseren. Van Bourgondische
bitterbal tot getrancheerde coquilles, van een blokje Old Amsterdam tot een oester:
Als het maar echt is. We adviseren u met smaak!

Meer weten of een afspraak maken?
Neem contact met ons op via 050-3129213

RECEPTIEARRANGEMENTEN van 2 uur vanaf 25 personen
Onze enthousiaste en professionele bediening schenkt gedurende 2 uur onbeperkt drankjes - Brand
bier, huiswijn, frisdrank en sappen - en daarbij zijn er lekkere hapjes.
N.B. Voor recepties op externe locaties gelden andere tarieven i.v.m. transportkosten, op- en afbouw,
huur materiaal en personeelskosten

Receptiearrangement Noorderhaven - 23,50 per persoon
• Onbeperkt drankjes, Hollands assortiment – Brand bier, goed glas wijn, fris, sap en koffie of thee
• Borrelplanken met oude kaas, Port Salut en biologische kruidenkaas
Groninger worst en fuet,
Amsterdamse uitjes, cornichons en groentesticks,
gemengde nootjes en Gruyèrekaasstengels.
• Bourgondische bitterballen en vegetarische bieterballen
Receptiearrangement s’ Amuse - 25,50 per persoon
• Onbeperkt drankjes, Hollands assortiment -Brand bier, goed glas wijn fris, sap en koffie of thee
• Nacho’s met salsa en kaas uit de oven
• Crostini’s met aioli en groene kruidenpesto
• Borrelplanken met oude kaas, Port Salut en biologische kruidenkaas
Groninger worst en fuet,
Amsterdamse uitjes, cornichons en groentesticks,
gemengde nootjes en Gruyèrekaasstengels.
• Bourgondische bitterballen en vegetarische bieterballen
Receptiearrangement Gourmand - 27,50 per persoon
• Onbeperkt drankjes, Hollands assortiment -Brand bier, goed glas wijn fris, sap en koffie of thee
• Garnalencroquetjes met limoenmayonaise
• Tartaar van gegrilde aubergine met sesam en mousse van kikkererwten (v)
• Huisgerookte zalm op een toast van briochebrood met honing-dilledressing
• Borrelplanken met oude kaas, Port Salut en biologische kruidenkaas
Groninger worst en fuet,
Amsterdamse uitjes, cornichons en groentesticks,
gemengde nootjes en Gruyèrekaasstengels.
• Bourgondische bitterballen en vegetarische bieterballen

FEESTARRANGEMENTEN van 4 uur vanaf 40 personen
Gedurende vier uur schenkt onze enthousiaste professionele bediening onbeperkt drankjes - Brand
bier, huiswijn, frisdrank en sappen - en we serveren lekkere hapjes
N.B. Voor feesten op externe locaties gelden andere tarieven i.v.m. transportkosten, op- en afbouw,
huur materiaal en personeelskosten
Feestarrangement Noorderhaven – 35,00 per persoon
• Onbeperkt drankjes, Hollands assortiment – Brand bier, goed glas wijn fris, sap en koffie of thee
• Borrelplanken met oude kaas, Port Salut en biologische kruidenkaas
Groninger worst en fuet,
Amsterdamse uitjes, cornichons en groentesticks,
gemengde nootjes en Gruyèrekaasstengels.
• Bourgondische bitterballen en vegetarische bieterballen
Feestarrangement s’ Amuse – 37,00 per persoon
• Onbeperkt drankjes, Hollands assortiment – Brand bier, goed glas wijn fris, sap en koffie of thee
• Nacho’s met salsa en kaas uit de oven
• Crostini’s met aioli en groene kruidenpesto
• Borrelplanken met oude kaas, Port Salut en biologische kruidenkaas
Groninger worst en fuet,
Amsterdamse uitjes, cornichons en groentesticks,
gemengde nootjes en Gruyèrekaasstengels.
• Bourgondische bitterballen en vegetarische bieterballen
Feestarrangement Gourmand – 39,00 per persoon
• Onbeperkt drankjes, Hollands assortiment – Brand bier, goed glas wijn fris, sap en koffie of thee
• Garnalencroquetjes met limoenmayonaise
• Tartaar van gegrilde aubergine met sesam en mousse van kikkererwten (v)
• Huisgerookte zalm op een toast van briochebrood met honing-dilledressing
• Borrelplanken met oude kaas, Port Salut en biologische kruidenkaas
Groninger worst en fuet,
Amsterdamse uitjes, cornichons en groentesticks,
gemengde nootjes en Gruyèrekaasstengels.
• Bourgondische bitterballen en vegetarische bieterballen

Uitbreiding feestarrangement - 7,50 per persoon
De feestarrangementen zijn uit te breiden met het ‘extra feestelijk arrangement’. Dit betekent dat
we bij binnenkomst een glas prosecco serveren en de avond afsluiten met een lekkere snack. - Prijs
geldt alleen als uitbreiding van een receptie of feestarrangement.

Opties late night snack – losse prijzen per persoon
• Puntzak frites met mayonaise
• Hotdog met alles erop en eraan
• Broodje hamburger met alles erop en eraan
• Kipsaté met stokbrood

4,00
4,75
5,50
5,50

Afstudeerborrel – 3 uur – 22,50 per persoon
• Onbeperkt drankjes - Hollands assortiment – Brand bier, goed glas huiswijn, fris en sappen
• Bourgondische bitterballen -2 rondjes

DRANKENASSORTIMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koffie
Thee
Brand bier van de tap - Fluitje
Brand bier van de tap – Amsterdammer
Heineken 0.0
Frisdrank en mineraalwater - vanaf
Sappen
Binnenlands gedistilleerd va.
Buitenlands gedistilleerd va.

2,50
2,50
2,75
3,00
3,50
2,75
3,00
3,00
4,00

Huiswijnen
Vanaf 4,50 per glas – 22,50 per fles
•

•

Rood – Nero d’Avola – Italie - Fluweelzachte wijn met aroma’s van rood fruit en specerijen
Wit – Sierra Noble – Sauvignon Blanc - Central Valley, Chili - Frisse droge wijn vol van smaak met rijke
tonen van Citrus en tropisch fruit

•
•

Rosé - Virginie – Languedoc, Frankrijk - Fruitig, fris, zomers en verkwikkend
Zoete witte wijn

Prosecco
5,00 per glas – 32,50 per fles
•
•

Prosecco Cielo– Italië, licht mousserende Prosecco
Alcoholvrije bubbles - 3,00 per glas en 22,50 per fles

Naast de huiswijnen hebben we een wijnkaart met mooie wijnen uit verschillende landen.
Samen met onze wijnleveranciers selecteren we regelmatig leuke, nieuwe wijnen. We
adviseren graag welke wijn het beste bij uw borrel, feest of diner past

MEER MOGELIJKHEDEN….
Drankenarrangement, alle drankjes op nacalculatie en hapjes per stuk: alles is bespreekbaar
Drankenarrangement
Onbeperkt drankjes – Hollands assortiment - wijn, Brand bier van de tap, frisdrank, sappen,
mineraalwater, koffie en thee
•

€ 7,50 per persoon per uur voor minimaal 2 uur te boeken, vanaf 20 personen.

Speciaal bier, binnen- en buitenlands gedestilleerd en andere drankjes berekenen we op nacalculatie
Bittergarnituur Noorderhaven - 8,50 per persoon
• Borrelplanken met oude kaas, Port Salut en biologische kruidenkaas
Groninger worst en fuet,
Amsterdamse uitjes, cornichons en groentesticks,
gemengde nootjes en Gruyèrekaasstengels.
• Bourgondische bitterballen en vegetarische bieterballen
Bittergarnituur s’ Amuse - 10,50 per persoon
• Nacho’s met salsa en kaas uit de oven
• Crostini’s met aioli en groene kruidenpesto
• Borrelplanken met oude kaas, Port Salut en biologische kruidenkaas
Groninger worst en fuet,
Amsterdamse uitjes, cornichons en groentesticks,
gemengde nootjes en Gruyèrekaasstengels.
• Bourgondische bitterballen en vegetarische bieterballen
Bittergarnituur Gourmand - 12,50 per persoon
• Garnalencroquetjes met limoenmayonaise
• Tartaar van gegrilde aubergine met sesam en mousse van kikkererwten (v)
• Huisgerookte zalm op een toast van briochebrood met honing-dilledressing
• Borrelplanken met oude kaas, Port Salut en biologische kruidenkaas
Groninger worst en fuet,
Amsterdamse uitjes, cornichons en groentesticks,
gemengde nootjes en Gruyèrekaasstengels.
• Bourgondische bitterballen en vegetarische bieterballen

LOCATIES, ZAALHUUR EN FACILITEITEN
1. Café de Sleutel – Noorderhaven 72 Groningen
www.cafedesleutel.nl
Aan de Noorderhaven in Groningen staat één van de mooiste panden van Noord-Nederland. In Café
de Sleutel werd in de 17e eeuw bier gebrouwen, anno nu stroomt het bier er rijkelijk uit moderne
biertaps. U kunt hier voor het vieren van uw feest of het houden van uw bijeenkomst kiezen uit vier
verschillende historisch getinte ruimtes. Sinds 2007 is s’ Amuse de trotse eigenaar van deze
karakteristieke locatie. De eigentijdse voorzieningen in deze monumentale locatie zijn een prima
basis voor een vergadering, receptie, diner of feest. Voor parkeren bij Café de Sleutel kijk op:
www.cafedesleutel.nl.
Faciliteiten
• Geluidsinstallatie - muziek aan te leveren op CD, IPod, telefoon, laptop, etc. (geen USB)
• Beamer - scherm - microfoon
• Flipover - huur per stuk
25,00
Zaalhuur per dagdeel
• Sociëteit - begane grond
• Groote Sleutel - 1e etage
• Kookstudio – 1e etage
• Café - begane grond achterste gedeelte café
• Proeflokaal - begane grond - voorste gedeelte café

75,00
100,00
100,00
75,00
50,00

In de Sleutel vervalt de zaalhuur bij afname van een drankenarrangement

2. De Coendersborg, landgoed in de stad
www.decoendersborg.nl
Gelegen in het Coenderspark in de wijk Helpman, is de Coendersborg één van de meest bijzondere
(trouw) locaties van de stad Groningen. Niet alleen is de Coendersborg het perfecte decor voor een
feest, wij hebben nagenoeg onbegrensde mogelijkheden om elk evenement bijzonder sfeervol voor u
te verzorgen. Ofschoon het Landgoed een landelijk karakter uitstraalt ligt het toch binnen de
stadsgrenzen en is daarom voor uw gasten goed bereikbaar. De Coendersborg is een officiële
trouwlocatie.
Faciliteiten
• Geluidsinstallatie - muziek aan te leveren op CD, IPod, telefoon, laptop, etc. (geen USB)
• Beamer - scherm - microfoon
• Flipover - huur per stuk
25,00
• Gratis ruime parkeergelegenheid
Zaalhuur
• Eén of twee dagdelen
• Drie dagdelen

300,00
400,00

3. De BuitenSociëteit Paterswoldsemeer
www.buitensocieteitpaterswolde.nl
Het is goed vertoeven in de BuitenSociëteit en haar terras aan het Paterswoldsemeer, wat een
uitzicht! De sfeer en de voorzieningen van ons monumentale pand met stijlvolle (feest)zaal zetten
luister bij aan uw vergadering, feest, diner, promotieborrel of bruiloft. De BuitenSociëteit is een
officiële trouwlocatie en een heerlijke plek voor een spetterend feest. Maar ook zeer geschikt om in
alle rust te vergaderen.
Faciliteiten
• Geluidsinstallatie - muziek aan te leveren op CD, IPod, telefoon, laptop, etc. (geen USB)
• Beamer - scherm - microfoon
• Flipover - huur per stuk
25,00
• Gratis ruime parkeergelegenheid
Zaalhuur
• Eén of twee dagdelen
• Drie dagdelen

300,00
400,00

Aanvullende details en “huisregels” over de locaties
•
•
•
•
•
•

Als u op één van onze locaties extra versieringen wilt aanbrengen, kan dat in overleg. Plakband
op schilderwerk en muren is niet toegestaan, evenals het gebruik van punaises.
Touwtjes aan de balken bevestigen is natuurlijk prima. Na afloop is het wel de bedoeling dat u
alles zelf weg haalt.
Rijst en confetti is niet toegestaan.
Sterretjes, zg koud vuur, binnen zijn ten strengste verboden op alle locaties. Buiten in overleg.
De BuitenSociëteit is een monumentaal pand. Open vuur en fakkels zijn daarom verboden op
deze locatie. Dit geldt ook voor vuur op de steiger.
Als een DJ of orkest extra opbouwtijd nodig heeft voor een feest, en extra betekent voor ons
meer dan een uur voor aankomst van de gasten, dan kunnen we daar extra kosten voor in
rekening brengen. Wij zorgen dat we in een uur voor het evenement de laatste details
verzorgen. Als we dus eerder naar een locatie toe moeten betekent dat extra werktijd – dus
extra personele kosten.

“Het team van s’ Amuse wenst u een mooie bijeenkomst!”

Algemene voorwaarden
•
•
•
•
•
•

Prijzen
•
•
•
•
•

Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door onderstaande
voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover
die schriftelijk en uitdrukkelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.
De offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Wijzigingen in de BTW percentages en ook alle
overige heffingen welke van overheidswege worden opgelegd komen voor rekening van opdrachtgever.
Op alle locaties van s’ Amuse is het mogelijk een band of DJ in te huren.
Een band of DJ dient zich qua volume en bas aan te passen aan de woonomgeving. Per locatie kan het maximale
muziekvolume daarom verschillen.
Voor het inzien van de privacyverklaring inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwijzen we
naar onze websites.

Voor het culinaire gedeelte (hapjes, diners, lunch, ontbijt, buffet etc.) wordt het opgegeven aantal gasten
doorberekend in de prijs en niet het aantal aanwezige gasten.
Voor een drankenarrangement wordt het verschil tussen opgegeven en aanwezige gasten gemiddeld en
doorberekend in de prijs. Als dranken op nacalculatie worden gefactureerd geldt dit niet.
Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.
Als een partij voor een totaalbedrag is aangenomen en het aantal gasten is minder, dan is dit niet van invloed op
het eindbedrag, tenzij van te voren duidelijk anders is overeengekomen. Bij meer gasten zal het bedrag in overleg
worden aangepast.
Allergieën, bijzondere wensen en diëten dienen uiterlijk één week voor aanvang van het diner worden
doorgegeven. Hiervoor zullen we in de meeste gevallen extra kosten in rekening brengen.

Wijzigingen en annuleringen
•
U kunt tot 7 dagen van te voren kosteloos het aantal personen wijzigen met maximaal 10 % afwijkend van het in
eerste instantie genoemde aantal. Uiterlijk 2 dagen voor aanvang van het evenement kunt u nog wijzigingen
doorgeven.
•
U kunt tot 6 maanden voor de bijeenkomst gratis annuleren. Daarna in overleg, afhankelijk van de
omstandigheden en het vervolgtraject.
•
Klachten over de facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of telefonisch te
worden ingediend.
•
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn verder van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca
(UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek per mail toegezonden. De UVH zijn bindend voor
iedereen die van onze diensten gebruik maakt, aangevuld met de voorwaarden zoals hierboven vermeld.
Betaling
•
Betaling kan alleen geschieden per contante betaling, pin of op factuur.
•
Opdrachtnemer is gemachtigd om een aanbetaling van 50% van de begroting te vragen.
•
Facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

