
Welkom! 

 
Maak van uw bijeenkomst in ‘t Oude Raadhuys compleet met één 

van onze arrangementen. 

Hier vindt u alle arrangementen die wij aanbieden bij onze 

zaalverhuur. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Heeft u specifieke 

wensen, dan is het uiteraard ook mogelijk om een op maat gemaakt 

arrangement voor u en uw gezelschap samen te stellen. 

 
Kosten: 

● Zaalhuur incl. WiFi €75,- per uur 

● Beamer en scherm €50,- per dag 

 
Vergaderservice: 

● Koffie (per kan +/- 12 personen) €18,- 

● Thee  (per kan +/- 12 personen) €12,- 

● Plat water (fles 0,75l) €5,75 

● Bruisend water (fles 0,75l) €5,75 

● Frisdrank vanaf €2,85 

 
Supplements: 

● Keuze uit diverse soorten gebak €4,25 per stuk 

● Petit four €2,50 per stuk 

● Bonbons €0,75 per stuk 

● Los stuk fruit €1,50 per stuk 
 

 

Lunch: 

Tijdens uw bijeenkomst kunt u lunchen in de vergaderzaal of in overleg (en bij 

beschikbaarheid) in het restaurant. 

 
 Luncharrangement ‘Basis’: €15,50 per persoon 

- 2 belegde broodjes met kaas, ham of geitenkaas 

- 1 broodje kroket 

- 1 stuk fruit 

- Melk, karnemelk of verse jus d’orange 

 
 Luncharrangement ‘Luxe’: €25,50 per persoon 

- 1 belegd broodje met carpaccio, gerookte zalm of caprese 

- 1 wrap met gerookte kip, gerookte zalm of pulled mushroom 

- 1 saucijzenbroodje 

- Wisselende soep van de chef 

- 1 stuk fruit 

- Melk, karnemelk of verse jus d’orange 
 
 



Borrel: 

Wij verzorgen ook graag een borrel met een hapje bij of na uw bijeenkomst. Dit kan in de 

vergaderzaal of in overleg (en bij beschikbaarheid) in het restaurant. 

 
 Borrelarrangement: €14,50 per persoon 

- 2 consumpties keuze uit pils, frisdrank of huiswijn 

- Gemengd bittergarnituur 2 stuks 

- Olijven 

- 2 bruschetta’s met zalm, carpaccio of caprese 

- Borrelnootjes mix 

 

 
Diner: 

Wij bieden u en uw gezelschap de mogelijkheid om na de bijeenkomst bij ons te dineren. Tot 

9 personen kunt u a la carte dineren en vanaf 10 personen kunt u een keuze maken uit 

verschillende seizoensgebonden menu’s. 

 

 
Dieetwensen en allergieën: 

Wij houden uiteraard rekening met dieetwensen en/of allergieën. Graag ontvangen wij deze 

wensen bij de reservering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘t Oude Raadhuys info@touderaadhuys.nl 

Raadhuisstraat 2 KvK: 76104524 
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