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EEN FEEST
VIEREN IN
ALKMAAR
- PARKEREN IN DE BUURT
- WIJ NEMEN AL JE ZORGEN UIT HANDEN
- MET MOOI WEER IS UITWIJKEN NAAR ONS TERRAS MOGELIJK

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-ALKMAAR.NL

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

START MET EEN WELKOMSTDRANKJE!
Glas Prosecco								
Pornstar Martini							
Gin & Tonic (0,0%)							
Aperol Spritz								
Moscow Mule 								
Fles Veuve Clicquot Champagne					

€ 5,95
€ 8,50
€ 9,00
€ 8,50
€ 9,50
€75,00

pp
pp
pp
pp
pp

DE EENDRACHT SNACKS
Bittergarnituur							
met runderbitterballen, aardappelkroketjes,
pittige vlammetjes en kaasstengels
Bittergarnituur vegan (6 stuks) 				
met truffelbitterballen en spinaziebitterballen

€ 1,95 pp
€ 7,50

Eendracht borrelplank 						 €16,00
met boerenkaas, gedroogd worstje, leverworst,
aardappelkroketjes, tapenade met stokbrood en nootjes
Luxe snacks om toe te voegen:
• Ortiz Sardine 							+ € 2,50
• Paté en croûte 							+ € 2,50
Puntzakje friet van Friethoes 				
met huisgemaakte mayonaise
Gehaktballetjes van Lindenhoff		
met jus (2 stuks pp)		
Mini Eendracht burgers met cheddar				
Crostini met diverse toppings (2 stuks pp)		
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€ 5,00 pp
€ 1,75 pp
€ 7,50 pp
€ 4,50 pp

MINI WALKING DINNER					€21,50 pp

Deze hapjes eet je gemakkelijk uit het vuistje
zodat het feest niet onderbroken hoeft te worden!
• Gemarineerde tomaat
met oude boerenkaas en basilicum
• Gazpacho van doperwten
met komkommer en mint
• Gerookte zalmsalade
met dille citroen en zure room
• Hartig groentetaartje
met spinazie en geitenkaas
• De Eendracht mini burger met cheddar

A ANRADE R!

DINEREN
Met je vrienden op het terras in de zon, walking dinner in het cafe
of met de hele familie aan een lange tafel in het restaurant. Bij De
Eendracht geniet je van klassieke gerechten van hoge kwaliteit. Wij
zorgen voor je!

DRIE GANGEN MENU								

€37,50 pp
Vlees, vis of vegetarisch? Het drie gangen menu is een complete
ontzorging voor jou en je gezelschap.
Voor de liefhebbers van goed vlees:
• Carpaccio met oude Remeker, rucola en pijnboompitten
• Kalfsstoof in tomatensaus met opperdoes en kruiden crème fraiche
• Stroopwafel met frambozen cheesecake, vanille-ijs en limoen
Het ‘dol op vis’ menu:
• Gerookte zalmsalade met zure room en dille aangemaakt,
komkommer en citroen
• Schelvis op de huid gebakkenmet dragon antiboise en
aardappelpuree
• Chocolademousse met chocolade ijs, vanilleroom en karamel
Verrassend vegetarisch:
• Gele biet en little gem met jonge geitenkaas, kappertjes en
limoendressing
• Spitskool gebakken in boter met macadamia, tomaat en Hollandaise
• Vanille hangop met rood fruit
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WALKING DINNER									

€47,50 pp
Geniet van de gerechten van de Eendracht in een informele sfeer
waarbij jullie gezellig staand kunnen borrelen. Dit menu is
samengesteld met gangbare gerechtjes die uit de hand gegeten
kunnen worden.
• Gerookte zalmsalade met dille zure room citroen en komkommer
• Carpaccio met oude Remeker, Amsterdams zuur rucola en
pijnboompitten
• Romige knolselderij soep met bladselderij en amandelen
• Parelgort risotto met ingemaakte aceto uitjes, paddestoelen en
groene kruiden
• Vis van het seizoen met spinazie, aardappelpuree en
beurre blanc
• Kalfsstoof met antiboise dragon en gesmoorde bospeen
• Chocolademouse met gezouten karamel en vanilleroom

ZOMERS DINEREN
BBQ MENU										€37,50 pp
Lange gedekte picknicktafels, een zomers drankje en een BBQ vol
heerlijk vlees, vis en groenten. Vier de zomer!
Voorgerechten
• Gerookte zalmsalade met komkommer, dille en citroen
• Carpaccio met oude Remeker, rucola en pijnboompitten
• Gele biet dun gesneden, kruiden créme, feta en zonnebloempitten
Hoofdgerechten
• Gemarineerde kippendijen met citroen en tijm
• De Eendracht mini burger
• Vis van het seizoen, á papillot met venkel en citrus
• Garnalen gemarineerd in knoflook en chili
• Vegetarische salade van het seizoen
• Vissalade van het seizoen
Dessert
• Chocolade met gezouten caramel en vanilleroom
Extra:										€ 5,00 ps
• Friet van Friethoes						
• Gegrilde groentes, seizoensgebonden
• Aardappelpuree
• Opperdoes
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EENDRACHT BUFFET								€37,50 pp
Terwijl jullie genieten van een gezellige borrel, zetten wij het
een uitgebreid buffet klaar met huisgemaakte gerechten van lokale
leveranciers. Ouderwets lekker!
Voorgerechten
• Salade met ingemaakte komkommer, orzo, geroosterde hazelnoot,
feta en kappertjes
• Botersla met sherrytomaten mosterd vinaigrette, geroosterde
zonnebloempitten en croutons
• Tomatensoep met basilicum
• Stokbrood van Menno met kruidenboter
Hoofdgerechten
• Kalfsstoof met antiboise en krieltjes
• Schelpenpasta met geitenkaas van Bokkensprong en Hollandse
spinazie
• Vis van de dag
• Aardappelpuree of friet van Friethoes
• Spitskool gestoofd of geroosterde bloemkool
Nagerechten
• Cheesecake met frambozen
• Appeltaart met vanilleijs

HIGH TEA & LUNCH

LUXE LUNCH										€19,25 pp

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!

HIGH TEA									va. €27,50 pp
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.
• Sandwiches gerookte zalm met zure room en dille aangemaakt,
komkommer en citroen
• Sandwiches carpaccio met oude Remeker, rucola, pijnboompitten
• Sandwiches boerenkaas Lindenhoff met salade selderij en
bieslook
• Gepocheerde hennen ei met hollandaise
• Glaasje tomatensoep met basilicum
• Vegetarische groentenquiche
• Mini garnalenkroketjes met citroenmayonaise
• Croissant met huisgemaakte jam
• Bananenbrood
• Chocolademousse
• Petit fours

LUXE HIGH TEA 								
•
•
•
•

Glas Prosecco, le Rive Cuveé
Mini tosti met ham en kaas
Worstenbroodje van Baambrugs Big
Soep van de chef
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+€ 9,95 pp

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.
•
•
•
•
•

Landbrood Carpaccio met oude Remeker, rucola, pijnboompitten
Landbrood gerookte zalmsalade met dille
Landbrood met een vegetarische topping uit het seizoen
Kalfskroket met landbrood
Knolselderij soep

Upgrade? Vraag naar ons lunch drie gangen menu!
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LOCATIES
Er zijn diverse locaties bij ons te reserveren voor een feestje. Zo is het mogelijk om een tafel in de kas achter het
restaurant te reserveren of met een kleine groep 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.
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PRAKTISCHE
INFORMATIE
OFFERTE AANVRAGEN
Bespreek uw feest met een van onze medewerkers
en kom eens bij ons langs om de locatie te bekijken. Wij zijn te bereiken via:

SALES@DEEENDRACHT-ALKMAAR.NL
De Eendracht Alkmaar
Alckmariapad 2
1811 ML Alkmaar

SALES@DEEENDRACHT-ALKMAAR.NL
De Eendracht Alkmaar
Alckmariapad 2
1811 ML Alkmaar

W W W.DEEENDRACHT-ALKMAAR.NL

