DE EENDRACHT
ONTMOETEN BIJ DE EENDRACHT.
Even uit de drukte van de dag voor
inspiratie, voor het triggeren van een
managementteam, voor het smeden van
nieuwe plannen of het bespreken van
vertrouwelijke zaken? Dat kan bij de
Eendracht in een schitterend
monumentaal pand.
Bij de Eendracht staat kwaliteit voor
een goede prijs gecombineerd met
informele en professionele service
centraal!
De dynamiek bruist door ons café restaurant! Vanaf dat wij om 08:00 uur
onze deuren openen tot in de late
uurtjes is er altijd reuring in onze
zaak. Koffie drinken, krantje lezen,
mail checken of werken via WIFI, een
gezonde lunch, genieten van een
huisgemaakt taartje, borrelen met
vrienden of collega’s, eten met
familie of zakenrelatie of nog even de
dag afsluiten aan onze gezellige bar.
Boven deze bruisende locatie zijn er
twee prachtige en inspirerende
ruimtes. “Hoornoord” en “De Omloop”.
Tevens is de omloop nog onder te
verdelen in: “De grote omloop” en “De
kleine Omloop”. Deze zijn te gebruiken
voor besloten bijeenkomsten. Dit kan
zijn voor een vergadering, een
training, een presentatie, een
informele receptie, een ontbijt, een
lunch, een diner of voor een gezellige
party. Naast deze twee mogelijkheden
hebben we een derde ruimte ter
beschikking, “De Tuinzaal”. Deze zaal
is geschikt voor grotere bijeenkomsten
en diners.
Het team van de Eendracht zal er alles
aan doen om iedere bijeenkomst tot een
succes te maken.
Graag tot ziens in de Eendracht!
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UW EIGEN RUIMTE
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DE TUINZAAL – Maximaal 50 personen
De Tuinzaal van de Eendracht biedt een inspirerende ruimte met aan
meerdere zijdes raampartijen met uitzicht over het terras.
Deze zaal is groot en leent zich uitstekend voor lunches of diners, maar
ook voor een receptie of borrel voor een groter gezelschap.

HOORNOORD - Maximaal 10 personen
De eerste verdieping van de Eendracht biedt een inspirerende ruimte met
twee raampartijen met uitzicht over rivier de Vecht en het gezellige
centrum van Maarssen. Deze ruimte leent zich uitstekend voor kleinere
vergaderingen of trainingen.

DE OMLOOP – Maximaal 35 personen
Tevens vindt u ook op de eerste verdieping de Omloop. De Omloop is een
exclusieve locatie waardoor u in alle rust & privacy kunt vergaderen. De
omloop is als één ruimte te reserveren maar kan ook onderverdeeld worden
in de “Grote-” en “Kleine omloop”. De Omloop van de Eendracht is een
stimulerende ruimte met uitzicht op het Nassauplein, het terras, over
rivier de Vecht en op het gezellige centrum van Maarssen.
De Omloop is zeer geschikt voor vergaderingen en trainingen.

OMLOOP

HELE OMLOOP
Maximaal 35 personen
Plenair | Ontvangst | Vergaderen
De Omloop heeft stijl en klasse. De
authentieke grote ramen rondom
zorgen voor een prettige lichtinval
en ontspannen sfeer. U zit met uw
gezelschap ruim en comfortabel aan
een lange grote tafel. Tot slot kan
de ruimte ook voor workshops en
trainingen gebruikt worden.
DE GROTE OMLOOP
Maximaal 20 personen
Vergaderen | Lunch | Trainingen
De Grote Omloop is een gedeelte van
de Hele Omloop. Hier maakt u de
zaal passender op uw gezelschap.
DE KLEINE OMLOOP
Maximaal 10 personen
Vergaderen | Lunch | Trainingen
In de kleine Omloop kan met een
kleiner gezelschap even bijgepraat
worden. De Kleine Omloop is een
goede break out ruimte maar kan ook
gebruikt worden voor het ontvangst,
een snack tussendoor.
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VERGADERARRANGEMENTEN
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Voor bijeenkomsten vanaf 6 personen bieden wij arrangementen met een
vaste prijs per persoon. Wij delen de zalen in op basis van het aantal
deelnemers en de beschikbaarheid.
Al onze vergaderarrangementen zijn inclusief:
~
~
~
~

PRIJS

Koffie/thee/fris/vruchtensappen/karaffen water
Beamer/scherm/flipover
Zaalhuur
Wifi

VERGADERING ÉÉN DAGDEEL (4-uur)
GOOD MORNING MEETING
08:00 – 12:00
Meeting
~ Croissants met huisgemaakte jam
~ Landbrood met kaas / ham
~ Griekse yoghurt met muesli
~ Verse vruchtensmoothie

€19,50

SHORT DAY MEETING
~ Handfruit
~ Plankje zoet: met o.a. Femke’s appeltaart.

€20,50

SHORT HEALTHY-DAY MEETING
~ Handfruit
~ Smoothie

€22,50

VERGADERARRANGEMENTEN
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Voor bijeenkomsten vanaf 6 personen bieden wij arrangementen met een
vaste prijs per persoon. Wij delen de zalen in op basis van het aantal
deelnemers en de beschikbaarheid.
Al onze vergaderarrangementen zijn inclusief:
~
~
~
~

PRIJS

Koffie/thee/fris/verse jus d’orange/karaffen water
Beamer/scherm/flipover
Zaalhuur
Wifi

Vergadering twee dagdelen (8-uur)
EASY DAY DEAL
09:00 – 12:00
Meeting
~ Handfruit op tafel

€35,-

12:00 – 13:00
Lunch in restaurant
~ Twaalfuurtje:
- Tomatensoepje
- Landbrood eiersalade
- Casinobroodje kroket
13:00 – 17:00
Meeting
~ Koeken op tafel
BETTER DAY DEAL
09:00 – 12:00
Meeting
~ Handfruit op tafel
~ Verse vruchtensmoothie
12:00 – 13:00
~ Vechtlunch

€39,-

Lunch in restaurant

13:00 – 17:00
Meeting
~ Tussendoor keuze tussen:
- Femkes appeltaart
- Cheesecake met frambozen
BEST DAY DEAL
09:00 – 12:00
Meeting
~ Croissants met huisgemaakte jam
~ Verse fruitsalade
~ Griekse yoghurt met muesli
12:00 – 13:00
Lunch
~ Luxe streeklunch
13:00 – 17:00
Meeting
~ Patisserieplank
- Appeltaart - Brownie
- Cheesecake - Bananenbrood

€49,-

ETEN & DRINKEN
DRANKENARRANGEMENT TIJDENS VERGADERINGEN
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PRIJS

Onze ruimtes beschikken over een buffet met koffieapparatuur
voor een heerlijke verse espresso, lungo of cappuccino.
Daarnaast presenteren we een thee assortiment van Barton en
Betjeman.
In de koeling staan frisdranken, flessen water en
verse jus d’orange.
Drankenarrangement (non-alcoholisch) onbeperkt per 4 uur

7.50

** extra alcoholische dranken worden volgens verbruik berekend
volgens de standaard prijzen van ons café - restaurant
GROTERE GROEPEN
Filterkoffie in thermoskannen op tafel (15 kopjes per kan)
Heet water in thermoskannen met thee van Barton en Betjeman

20.00
15.00

BIJ DE KOFFIE
Verse gevulde koek
Brownie
Monkey Bread van rietsuiker, kaneel en pecannoten
Femke’s appeltaart per punt
Frambozen cheesecake per punt

2.50
3.00
3.50
3.75
4.50

Het is mogelijk om een mix van de bovenstaande zoetigheden te
presenteren
HARTIGE SNACKS
Saucijzenbroodje van Baambrugs big
Barburger de Eendracht, kleine Eendracht burger
Stokje saté van kippendijen met pindasaus, atjar en kroepoek

3.50
6.50
4.50
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ONTBIJT & LUNCH
ONTBIJT

PRIJS

~ Croissant met boter en jam

2.75

~ Potje hangop met granola

3.50

LOSSE BROODJES

2.50

~ Landbrood met jonge kaas, oude kaas, boerenham en rosbief
(advies 2 ½ broodje per persoon), per broodje
~ Landbrood luxe belegd met beleg van onze lunchkaart,
onder andere:
~ Carpaccio met truffelmayonaise en rucola
~ Zalm met mosterd crème
~ Vegetarische broodjes van de lunchkaart
(advies twee broodjes per persoon), per broodje
TWAALFUURTJE, per persoon

3.75
10.50

~ Landbroodje met gekookt ei, boerenkaas en tomaat
~ Boterham kroket
~ Kopje tomatensoep
VECHTLUNCH, per persoon

13.50

~ Drie verschillende luxe belegde landbroodjes (1 ½ p.p.)
~ Carpaccio met truffelmayonaise
~ Zalm met mosterd crème
~ Rode biet met geitenkaas
~ Rundvleeskroket met landbrood
~ Kopje Tomatensoep
inclusief koffie/thee, melk en jus d’orange per persoon
STICHTSE VECHT LUNCH, per persoon
~
~
~
~

17.50
14.50

Kleine hamburger De Eendracht, van de Lindenhoff
Saucijzenbroodjes van Baambrugs big
Hartig taartje met uiencompote, geitenkaas en rucola
Gambabrood met sesamdressing en ingemaakte komkommer
inclusief koffie/thee, melk en jus d’orange per persoon

18.50

LUXE LUNCH UIT DE STREEK

pag. 9

PRIJS

Brood van Menno, Ijsselstein
~Diverse brood van Menno
Charcuterie van de Lindenhoff, Baambrugge
~
~
~
~

Hooibergham
Gerookte ribeye
Harde gedroogde worst van Brand & Levie
Achterham

Gouda Gris, en

Verse vangst
~ Huisgerookte zalm met kruidenolie
~ Gefileerde gerookte forel
Drie Kazen van de Lindenhoff, Baambrugge *
~ Bleu d’Evert
~ Münster
~ Pierre Robert
~ Gouda gris
Twee Salades (seizoenen)*
~ Classic Ceasar
~ Geitenkaas met spinazie
Zoet
~
~
~
~

Huisgemaakte frambozenjam
Bloemenhoning
Appelstroop
Roomboter

Inclusief koffie, thee, fris en vruchtensappen
*Let op: Enkele gerechten kunnen per seizoen aangepast worden.

22.00

RUIMTE & AUDIOVISUEEL
LOCATIEHUUR exclusief btw**
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PRIJS

Voor HOORNOORD en DE KLEINE OMLOOP gelden de volgende
huurtarieven:
Dagdelen
Ochtend
Middag
Avond

van 8:00 tot 12:00
van 12:00 tot 17:00
van 17:00 tot 01:00

Per dagdeel
Bij twee dagdelen

€87,50
€150,-

OMLOOP:
Voor DE GROTE en HELE OMLOOP gelden de volgende huurtarieven:
Per dagdeel
Per twee dagdelen
GROTE
OMLOOP
HELE
OMLOOP
AUDIOVISUEEL exclusief btw**
Losse beamer, scherm, flipover inclusief papier en stiften,
zit bij de zaalhuur in.
Hanenbalken XL pakket:
Complete presentatie installatie:
~ draadloze microfoon
~ beamer en scherm
~ WIFI
~ koppeling naar geluidsinstallatie voor het afspelen van
audio bevattende bestanden
**) BTW gerekend over huur van ruimte en materialen mogen in
tegenstelling tot eten & drinken verrekend worden. Daarom
worden deze prijzen exclusief btw getoond.

€175,€300,-

