
IETS VIEREN 
IN ALKMAAR

W W W.DEEENDRACHT-ALK MA AR.NL



Bedrijfsfeest, verjaardag of jubileum? 
Voor een feestje ben je bij ons aan 

het juiste adres! We gaan graag met je 
in overleg voor het vinden van de 

ideale locatie en planning.  

W W W.DEEENDRACHT-ALK MA AR.NL

- EEN KEUZE UIT DIVERSE GEZELLIGE RUIMTES 
- PARKEREN IN DE BUURT
- WIJ NEMEN AL JE ZORGEN UIT HANDEN
- MET MOOI WEER IS UITWIJKEN NAAR ONS TERRAS MOGELIJK 

EEN FEEST
VIEREN IN
ALKMAAR



BORRELEN

SNACK ARRANGEMENT

Het snack arrangement is inclusief: 
- Crostini met diverse toppings (2 st. pp)
- Warme snacks (3 st. pp)
  met bitterballen, kaasstengels en vlammetjes
- Koude snacks (3 st. pp)
  met o.a. oude kaas en ossenworst 

Zijn de kinderen mee? We zetten met liefde een kindertafel klaar 
met limonade, kleurplaten en iets (gezonds) te snacken.   

€12,25 pp

Tijdens een borrel bij De Eendracht hoef je je op de dag zelf 
niet meer druk te maken. Bespreek vooraf alvast de hapjes, een 
welkomstdrankje en eventueel het maximaal te besteden bedrag. 
Zo maken we er een feestje van!

LEKKER BIJ DE BORREL:
Puntzakje friet van Friethoes   € 4,50 pp
Pizza slices (diverse soorten)   €13,50 pp
Nootjes en olijven      € 4,00 pp
Salt & pepper chips      € 1,00 pp
Crudite met kruidendip     € 1,95 pp

STARTEN MET EEN WELKOMSTDRANKJE:

Een feestelijk ontvangst is een ontvangst 
met een welkomstdrankje!

- Glas Prosecco    €5,50 pp
- Limoncello Spritz    €9,60 pp
- Gin & Tonic    v.a. €8,55 pp
- Aperol Spritz    €9,00 pp
- Moscow Mule      €9,10 pp



DINEREN

DRIE GANGEN MENU

Voorgerechtjes om te delen, een keuze voor het hoofdgerecht en 
een grand dessert in het midden van de tafel. Ons drie gangen 
menu voor groepen is gegarandeerd een gezellige avond!  

Het drie gangen menu is inclusief: 
- Een selectie voorgerechten van de menukaart om te delen.
- Keuze uit een vlees, vis en vegetarisch hoofdgerecht.
- Groene salades en friet als bijgerechten. 
- Grand dessert 

TIP: Ontvang je gasten feestelijk met een welkomstdrankje!  

€37,50 pp

€43,00 pp

WALKING DINNER

Genieten van de gerechten van de Eendracht in een informele 
sfeer waarbij de gasten gezellig staand kunnen borrelen. Dit 
menu is samengesteld met gangbare gerechtjes die uit de hand 
gegeten kunnen worden.  

Inclusief voorgerechtjes, hoofdgerechtjes en een dessert.

De gerechten van de walking dinner verschillen per seizoen. 
Natuurlijk is het mogelijk om van te voren te bespreken welke 
gerechtjes we serveren. 

Met je vrienden op het terras in de zon, private dining in onze zaal 
of met de hele familie aan een lange tafel in het restaurant. Wij 
zorgen voor je!



HIGH TEA & LUNCH

HIGH TEA

Sandwiches, scones, taartjes, bonbons, koekjes en natuurlijk een 
onbeperkte keuze aan verse thee. We zorgen voor een gezellige 
ambiance en verse hapjes uit onze keuken. 

De High tea is inclusief: 
- Onbeperkt thee 
- Sandwiches van het seizoen
- Scones met dikke room en huisgemaakte jam
- Diverse kleine taartjes 
- Bonbons en koekjes 

TIP: Vul de High tea aan met een glas Prosecco 
of Champagne.  €25,50 pp

€17,50 pp

LUXE LUNCH

Komt u met een groep bij ons lunchen? We verzorgen u graag een 
luxe lunch met een variatie aan goed belegde broodjes, soep en 
kroketten. Zo is er voor iedereen iets lekkers en weet u waar u 
aan toe bent. 

De luxe lunch is inclusief: 
- Een variatie aan luxe belegd landbrood 
- Tomatensoep
- Kalfskroket met brood (ook vegetarisch mogelijk)

TIP: Vul de Luxe lunch aan met een punt appeltaart of 
cheesecake als dessert. 

Een babyshower, brunch/lunch met de familie of een high tea met 
je beste vriendinnen. Ook overdag is het bij De Eendracht al snel 
gezellig!  

LEKKER OM TOE TE VOEGEN:
Bloody mary        €8,50 pp
Prosecco bij ontvangst     €5,50 pp
Verse smoothie       €4,50 pp



LOCATIES
Er zijn diverse locaties bij ons te reserveren voor een feest-
je. Zo is het mogelijk om onze zaal te huren of de kas achter het 
restaurant te reserveren. Met een kleine groep is het ook moge-
lijk om een (sta-)tafel in het café te reserveren.

Benieuwd naar deze locaties? Maak een afspraak om bij ons te 
komen kijken. Onze collega’s lopen graag met u een rondje en 
bespreken meteen de mogelijkheden.



PRAKTISCHE
INFORMATIE
OFFERTE AANVRAGEN
Bespreek uw feest met een van onze medewerkers 
en kom eens bij ons langs om de locatie te be-
kijken. Wij zijn te bereiken via: 

SALES@DEEENDRACHT-ALKMAAR.NL  /  072 582 6036

De Eendracht Alkmaar
Alckmariapad 2
1811 ML Alkmaar



SALES@DEEENDRACHT-ALKMAAR.NL 
072 582 6036

De Eendracht Alkmaar
Alckmariapad 2
1811 ML Alkmaar


