INFORMATIE ZAALVERHUUR
Naast het Grand Café biedt Plein 7 de mogelijkheid tot het huren van vier verschillende sfeervolle
ruimtes die zich uitstekend lenen voor uw vergadering, zakelijk diner, borrel, receptie of feesten tot
300 personen.
De ruimtes zijn goed met elkaar te combineren of kunnen juist los van elkaar gebruikt worden. Alle
ruimtes beschikken over WIFI, beamer en projectiescherm, en hebben veel invallend daglicht. Indien
gewenst verzorgen wij ook overige faciliteiten op maat.
GRAND SALON (50 tot 300 personen)
De sfeervolle Grand Salon is een prachtige locatie voor recepties, (grote) feesten en bruiloften. De
Grand Salon is uniek vanwege de ligging midden in het centrum van Woerden en beschikt bovendien
over een eigen entree en een schitterende bar. De ruimte is voorzien van moderne faciliteiten
(geluidsset, beamer & scherm) en is daarmee ook zeer geschikt voor congressen en bijeenkomsten).
OLIPHANT (10 tot 60 personen)
De Oliphant is uniek vanwege haar lichte uitstraling en uitzicht op het karakteristieke Stadsmuseum
van Woerden. Een perfecte locatie voor uw vergadering, borrel of diner.
Via de Oliphant heeft u toegang tot de Opkamer, een kleinere ruimte die indien gewenst
gecombineerd gebruikt kan worden.
MOLEN (6 tot 25 personen)
De molen is een lichte ruimte met een prachtig uitzicht op de Petrus kerk. De ruimte is zeer geschikt
voor vergaderingen en workshops en wordt daarnaast regelmatig gebruikt voor privé diners en High
Tea’s.
OPKAMER (2 tot 15 personen)
De Opkamer is een sfeervolle, intieme ruimte met het echte woonkamer gevoel van Plein 7. In de
Opkamer kunt u terecht voor privé diners, brainstormsessies, vergaderingen en workshops in kleine
gezelschappen.

ZAALHUUR ZAKELIJK
Alle ruimtes kunnen per dagdeel of hele dag worden gehuurd:
Grand Salon (200M²)
per dagdeel
per dag

€ 400,00
€ 600,00

De Oliphant (77M²)
per dagdeel
per dag

€ 200,00
€ 330,00

De Molen (38M²)
per dagdeel
per dag

€ 140,00
€ 220,00

De Opkamer (22M²)
per dagdeel
per dag

€ 100,00
€ 170,00

De ruimtes zijn een halfuur voor aanvang van de boeking beschikbaar.
De bovenstaande prijzen zijn inclusief gebruik beamer & scherm*, wifi, en flipover met
schrijfmateriaal.

Extra audiovisuele middelen:
Geluidsinstallatie met microfoon
€ 45,00
Meeting OWL Pro
€ 200,00
Conference camera met 360 graden radius en 8 microfoons.

VERGADERARRANGEMENTEN
Basis
€ 11,00 p.p. (dagdeel) / €17,50 p.p. (dag)
Onbeperkt biologische koffie, cappuccino en thee
Onbeperkt mineraalwater
Groene Hart appeltaartje
Compleet
Onbeperkt biologische koffie/thee
Onbeperkt mineraalwater
Groene Hart appeltaartje
Candybars & handfruit
Frisdranken
Onbeperkt frisdranken dagdeel
Onbeperkt frisdranken dag

€ 14,00 p.p. (dagdeel) / € 22,50 p.p. (dag)

€ 4,50 p.p.
€ 9,00 p.p.

Optioneel: Extra tussendoortjes
Smoothie van de dag
€ 3,75 p.p.
Hartige taart
€ 4,25 p.p.
Broodje kroket (rundvlees of groente) € 4,00 p.p.

LUNCH ARRANGEMENTEN
Plein 7 a la carte

naar verbruik

Met uw gezelschap tot +/- 15 personen kunt u de lunch beneden in ons grand café gebruiken en ter
plekke een keuze maken van onze lunchkaart!
Https://plein7woerden.nl/lunchkaart

Indien gewenst (en bij grotere gezelschappen) serveren we uw lunchbuffet in de vergaderruimte.
Met keuze uit de onderstaande lunchbuffetten:
Lunchbuffet Plein 7 Basis

€ 13,50 p.p.

•

Twee vers afgebakken biologische broodjes van Carl Siegert (donker & licht) belegd met
vleeswaren & Boerenkaas

•

Verse fruitsalade

•

Biologische melk & karnemelk

Lunchbuffet Plein 7 Compleet

€ 18,50 p.p.

•

Twee vers afgebakken biologische broodjes van Carl Siegert (donker & licht) belegd met
vleeswaren & Boerenkaas

•

Verse dagsoep

•

Rundvlees kroket of Groente kroket met biologische boterham en mosterd

•

Biologische melk & karnemelk, verse jus d’orange

BORRELEN
Borrelarrangement Plein 7
€ 14,50 p.p.
Na uw vergadering/bijeenkomst gezellig & informeel napraten in het Grand café? U kunt uw
vergadering uitbreiden met ons borrelarrangement:
- 1 uur borrelen na afloop van uw bijeenkomst
- Onbeperkt wijn van ’t vat (5 soorten), pils van de tap, frisdranken en mineraalwater
- Notengarnituur op tafel
- 1 ronde Oud-Hollandsche bitterballen
- 1 ronde gemengd bittergarnituur

DINEREN
Wilt u uw vergadering combineren met een diner? Ook dat is mogelijk in uw vergaderruimte of in het
grand café.
U kunt van de a la carte kaart eten beneden in het Grand Café. Vanaf 10 personen serveren we ons
3-gangen keuzemenu.
Uiteraard kunnen wij ook een mooi menu op maat voor u samenstellen.
Al onze arrangementen en prijzen zijn per persoon inclusief BTW.

BEREIKBAARHEID
Plein 7 bevindt zich aan het Kerkplein, midden in het centrum van Woerden. Plein 7 is zowel met de
auto als met OV zeer goed te bereiken. Parkeren is ideaal in Parkeergarage Castellum; we hebben
dagkaarten van deze garage beschikbaar (€ 7,00 per stuk).
Adres: Grand café Plein 7 | Kerkplein 7 | 3441 BG Woerden.

