ARRANGEMENTEN
ALGEMEEN
Pakhuis beschikt over diverse mogelijkheden
voor groepsdiners, groepslunches en
afstudeerborrels, waaronder de zaal en onze
overdekte en verwarmde binnentuin.

Beschikbaarheid
en capaciteit groepen
GROEPSLUNCH | HIGH’S
Ma t/m zon (m.u.v. laatste zondag)
aanvangstijden 11.00 - 15.30 uur
Zaal | 50 personen
Binnentuin | 30 personen
BORRELS
Ma | di | wo 11.00 - 17.30 | 21.00 - 23.00 uur
overige tijden op aanvraag
Do | vr | za | zo
11.00 - 17:30 uur (m.u.v. laatste zondag)
21.30 - 00.00 uur
(binnentuin sluit om 00.00 uur)
MET ZITPLAATS
Zaal | 70 personen
Binnnentuinn | 30 personen
Staande borrels – deels zitplaatsen
Hoge tafels en bij de bar | 30 personen
Chesterfield bank t/m de tafels en banken
bij de entree | 80 personen
Binnentuin | 40 personen

DINERS
Ma | di | wo | zo 17.00 - 21.00 uur
Do | vr | za aanvang tussen 17.00 en 18.30 uur
of vanaf 20.30 uur
Vrijdag en zaterdag maximaal 20 personen
OPSTELLING
Zittend aan losse tafels in hetzelfde gedeelte
MINIMALE OMZET
Voor het exclusief inzetten van de zaal
hanteren we een minimale omzet.
Deze is opvraagbaar bij de Pakhuis Crew.
MUZIEK
Achtergrondmuziek aanwezig,
een playlist afspelen is enkel mogelijk
bij exclusieve partijen.
DJ’s, zang, instrumenten of luide muziek
enkel mogelijk bij exclusieve partijen. Gebruik
van microfoons is enkel mogelijk
bij exclusieve partijen.

GERECHTKEUZES DINER
10 – 20 PERSONEN Keuzes hoeven niet vooraf
te worden doorgegeven, deze noteren we op
de avond zelf zodra alle gasten aanwezig zijn.
VANAF 20 PERSONEN Graag vernemen we
de keuzes voor de voor- en hoofdgerechten
uiterlijk 3 dagen vooraf. Als dessert serveren
we Grand Dessert.
AANTAL GASTEN VOOR
DE REKENING BINDEND
Tot 2 dagen voorafgaand aan het evenement
kosteloos te wijzigen, anders wordt het laatst
doorgegeven aantal in rekening gebracht.
BETALING VAN DE REKENING
Op de avond zelf, door 1 persoon of voor
bedrijven, mogelijk op factuur

GELDIGHEID OPTIE
Vanaf aanvraag 7 dagen geldig
(hierna vervalt de optie)
DIEETWENSEN EN ALLERGIEËN
Van personen met dieetwensen en/of
allergieën vernemen we deze
graag minimaal 3 dagen vooraf.

AANVRAGEN

Aanvragen ontvangen we graag
via info@pakhuisleiden.nl

BORRELARRANGEMENTEN VANAF 10 PERSONEN

ÉÉN

TWEE

DRIE

Twee stuks warm bittergarnituur

Crostini tomaat | knoflook | basilicum

Crostini brie| walnotencrunch

Kaas | grillworst | olijven | nootjes

Wrap carpaccio | truffelmayo

Crostini gerookte zalm tartaar

Twee stuks warm bittergarnituur

Wrap carpaccio | truffelmayo

Kaas | grillworst | olijven | nootjes

Twee stuks warm bittergarnituur

6.00 p.p.

9.50 p.p.

We kunnen dranken op basis van

Kaas | grillworst | olijven | nootjes

nacalculatie verzorgen graag vernemen
we wat we mogen schenken
of
Bovenstaande inclusief drankjes
(munten) per persoon
(Heineken bier, huiswijn, frisdrank, koffie of thee)
2 munten 12.50 | 3 munten 15.00
Keuze is van toepassing op de gehele groep.

12.50 p.p.

We kunnen dranken op basis van
nacalculatie verzorgen graag vernemen
we wat we mogen schenken
of

We kunnen dranken op basis van
nacalculatie verzorgen graag vernemen
we wat we mogen schenken

Bovenstaande inclusief drankjes
(munten) per persoon
(Heineken bier, huiswijn, frisdrank, koffie of thee)
2 munten 16.00 | 3 munten 18.50
Keuze is van toepassing op de gehele groep.

of
Bovenstaande inclusief drankjes
(munten) per persoon
(Heineken bier, huiswijn, frisdrank, koffie of thee)
2 munten 19.00 | 3 munten 21.50
Keuze is van toepassing op de gehele groep.

GLAS CAVA bij ontvangst

· 4.75

AANVRAGEN

Aanvragen ontvangen we graag via info@pakhuisleiden.nl

PAKHUIS HIGH’S

TEA

WINE

BEER

Onbeperkt thee gedurende 1,5 uur

Een flûte Cava

3 glazen speciaalbier van de tap

Assortiment sandwiches,

2 glazen wijn naar keuze

2 gangen bourgondische happen

mini quiche, wrapjes

Amuse van de Chef

Kaasplank van Fromagerie Bon

20.- p.p.

22.50 p.p.

22.50 p.p.

Hartige hapjes vlees, vis en vega
Vlees, vis en vega & Heerlijke zoete

Proeverij van onze nagerechten

De High Beer kan niet lactose en/of

zondes. De High Tea kan niet lactose-

glutenvrij worden geserveerd

en/of glutenvrij worden geserveerd

GLAS CAVA bij ontvangst

· 4.75

Kopje soep van de chef 3.25
Rundvleeskroket 3.50
Vegan groentenkroket 3.50
Garnalenkroket 4.50
Bruschetta klassiek 1.50

AANVRAGEN

Aanvragen ontvangen we graag via info@pakhuisleiden.nl

GROEPS HIGH
22.50 p.p.

Hapjes van 1 High naar keuze voor de gehele groep en 3 drankjes per persoon.
Keuze uit (Speciaal) bier, diverse wijnen of frisdrank.
Graag bij reservering aangeven of jullie de hapjes van
de High Wine of de hapjes van de High Beer wensen.
Plus de dieetwensen en allergieën. De hapjes van de High Beer kunnen niet lactose en/of glutenvrij.

LUNCHARRANGEMENTEN VANAF 10 PERSONEN

LEIDEN

PAKHUIS

LUXE BROODTAFEL

Soep van de chef

Soep van de chef

Soep van de chef

Belegde mais en bruinbrood sandwiches

Belegde mais en bruinbrood sandwiches

Vega miniquiche

Brie | honing | pittenmix

Gerookte zalm | crème fraîche | rode ui

Luxe broodjes

Kipsalade | Chilimayo | appel | kruiden

Carpaccio | Parmezaanse kaas | truffelmayo

Ambachtelijk gerookte zalm

Makreelsalade | huisgemaakt | rode ui

Hummus | tomaat | komkommer | rode ui

Carpaccio | Parmezaanse kaas | rucola | pitten

Gezond | ham | kaas | ei | tomaat | komkommer

1 Rundvlees- of vegan groentenkroket

Jonge kaas | boerenham | brie

Aantallen per soort kroket van tevoren doorgeven

Roomkaas | hummus

12.50 p.p.

15.50 p.p.

23.50 p.p.

Inclusief onderstaande dranken 16.50 p.p.

Jam | pindakaas | hagelslag

1 glas jus d’orange

Inclusief onderstaande dranken 19.50 p.p.

Griekse yoghurt | granola

1 kopje koffie of thee naar keuze

1 glas jus d’orange

Vers fruit

1 kopje koffie of thee naar keuze
1 glas jus d’orange

Keuze is van toepassing op de gehele groep.
Keuze is van toepassing op de gehele groep.

1 kopje koffie of thee naar keuze
Traditionele broodtafel waarbij je zelf kunt kiezen
uit het rijkelijke aanbod wat op tafel geserveerd wordt.

GLAS CAVA bij ontvangst

· 4.75

AANVRAGEN

Aanvragen ontvangen we graag via info@pakhuisleiden.nl

GROEPSDINER VANAF 10 PERSONEN
DRIEGANGEN KEUZEMENU

Optie A 27.50 p.p.
Optie B 30.00 p.p. met Pakhuisbrood met dipjes
Keuze van toepassing op de gehele groep

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

tomaat | burrata | basilicum

serano ham | kruidenolie

Zalmtartaar +1.00

Argentijnse rib eye +3.00

radijs | venkel | gefrituurde nori | limoenmayo

gegrild | chimichurri

Watermeloen tartaar

Roodbaarsfilet

Carpaccio

Quiche

Parmezaan | rucola | pitjes | rucola | basamico

romanesco | oesterzwammen | blauwe kaas | walnoten

Pittige hummus (vegan)
gegrilde groente | rucola | granaatappel | toast

DESSERTS

Eendenborst
gebraden | yakitorisaus | noedels

Spekkoek pandanijs | slagroom
Brownie pindakaas crème | vanille-ijs
Dame blanche vanille-ijs | chocoladesaus | slagroom
Kaasplank Fromagerie Bon | kletzenbrood | perenchutney + 2.50
Vanaf 20 personen serveren we de hele groep een Grand dessert (selectie desserts)

AANVRAGEN

Aanvragen ontvangen we graag via info@pakhuisleiden.nl
DIEETWENSEN EN ALLERGIEËN
Van personen met dieetwensen en/of allergieën vernemen we graag de keuzes uiterlijk 3 dagen vooraf.
Graag per persoon de keuze voor het voor- hoofd- en nagerecht tezamen met de dieetwensen en/of allergie.

10 – 20 PERSONEN
Keuzes hoeven niet vooraf te worden doorgegeven,
deze noteren we op de avond zelf zodra alle gasten
aanwezig zijn.
20 – 45 PERSONEN
Graag vernemen we de keuzes
uiterlijk 3 dagen vooraf.

