
UW ZAKELIJKE LUNCH EN/OF DINER

Bij ’s Molenaarsbrug kunt u de tijd nemen voor uw zakelijke 
lunch en/of diner. Wij serveren naar keuze een menu bestaande uit één 

tot meerdere gangen. Onze chefs zorgen voor een vlotte doorstroom 
van uw gerechten. U kunt de lunch of het diner ook aanvullen met 

een mooi wijnarrangement. Wij sturen u de menu’s graag per mail toe.
 



PRIVATE DINING

Het is mogelijk om met een gezelschap in privésfeer te dineren. 
Onze zalen zijn hier uitermate geschikt voor. Aan de hand van het aantal personen en de 
gewenste opstelling voor het diner, wordt de meest geschikte zaal voor u gereserveerd. 
Private dining is mogelijk vanaf 4 personen tot 60 personen. 
Naast de dinerkosten bereken wij hier een bedrag aan zaalhuur voor. 



UNIEKE, INSPIRERENDE & 
RUSTIGE AMBIANCE

Ons restaurant is gelegen aan de Rijn. 
Het pand komt uit 1650 en heeft nog veel van zijn charme 
van vroeger behouden. Het restaurant en twee van de drie 
vergaderzalen hebben een mooi uitzicht over de Rijn. 
De sociëteit zaal heeft een mooi balkon met geweldig 
uitzicht over de Rijn 
en de aansluiting met de Heijmanswetering. Een mooier 
plekje om te brainstormen, besprekingen te houden of 
gewoon even een rustmomentje te pakken tijdens een 
zakelijk evenement, is er niet. Het restaurant is centraal 
gelegen in het Groene Hart en goed bereikbaar vanuit 
dichtbij liggende steden zoals Den Haag, Leiden, 
Amsterdam en Utrecht.

 



SOCIËTEIT ZAAL

Dit is een ruime zaal met privé balkon aan de Rijn. 
De zaal heeft een geweldig uitzicht over de Rijn en 
openslaande deuren welke toegang geven 
tot uw privé balkon.

Theater     60
Boardroom    28
Gala diner    60
Receptie  100

U-vorm   30
School   30
Cabaret   40
Carré   24

 



HOLLANDIA ZAAL

Deze zaal is uitermate geschikt voor kleinere gezelschappen.  
Vanuit de zaal kunt u genieten van het mooie uitzicht over de Rijn en 
de aansluiting van de Rijn met de Heijmanswetering.

Boardroom  8 (overige opstellingen niet mogelijk)



Theater     30
Boardroom    16
Gala diner      X
Receptie    50

U-vorm   16
School   16
Cabaret   24
Carré   20

 

SPIEGEL ZAAL

Dit is een ruime zaal gelegen aan de straatzijde van het pand, 
met veel ramen en daglicht.



Wilt u een mooie borrel, feest of diner organiseren voor 
uw collega’s of zakenrelaties? In de “iets te vieren” 

brochure kunt u hier meer informatie over vinden. 



KOSTEN ZAALHUUR

Indien u een vergader- of private dining arrangement afneemt, 
is dit in combinatie met de huur van een zaal. 
Onderstaande tarieven zijn hiervoor geldig:

Sociëteit zaal  € 200,00
Hollandia zaal   € 100,00
Spiegel zaal  € 150,00

VERGADERARRANGEMENT

Voor uw gemak hebben wij twee vergaderarrangementen 
samengesteld. Deze arrangementen zijn te boeken vanaf 
vier personen. De zaalhuur is niet bij de prijs inbegrepen.

Een vergaderarrangement is inclusief:
- onbeperkt koffie en thee buffet
- onbeperkt frisdrank en ijswater
- meeting mint en koekjes
- Wi-Fi
- gebruik 60 inch LCD tv
- flip-over met stiften en papier

4 uurs arrangement (€ 15,50 p.p)
8 uurs arrangement (€ 24,50 p.p)

UITBREIDING

Vergaderarrangementen zijn naar wens uit te breiden 
met een (meer gangen) lunch, diner, buffet of afsluitende borrel

Restaurant ’s Molenaarsbrug
‘s Molenaarsweg 2
2401 LL  Alphen aan den Rijn
info@molenaarsbrug.nl
0172 - 432087


