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jouw event bij duinrell
Wil je een bedrijfsuitje, zakelijke familiedag, bedrijfsfeest of borrel organiseren? Zoek je een
bijzondere plek midden in de Randstad met voldoende parkeergelegenheid? Kom dan naar
Duinrell! Met onze bijzondere locaties en meer dan 40 attracties en 21 glijbanen in het Tikibad
regel je een dag waar je collega’s en relaties nog heel lang over na zullen praten. Wij regelen
alles van A tot Z voor je, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jullie onvergetelijke dag!
Ons landgoed is al een bijzondere locatie op zich, maar verspreid over Duinrell hebben we hele
unieke evenementenlocaties. Of je nu een klein bedrijfsfeestje viert of een groots event, voor
elke gelegenheid hebben we een passende locatie. In deze brochure vind je informatie over
Duinrell als evenementenlocatie. Ook vertellen we meer over onze cateringarrangementen.
Maak je zakelijke arrangement extra bijzonder en laat je collega’s en relaties op Duinrell
slapen. Rondom de attracties ligt ons vakantiepark. We hebben Duingalows, Lodgetenten, ons
Duinhostel en zelfs een luxe familiehuis: de Oranjerie.
We creëren jouw wereld in Duinrell. Elk event met een eigen touch. Dit staat elke dag centraal
in alles wat we doen. Van concept tot realisatie, van stijl tot smaak en van service tot ambiance.
Benieuwd hoe we jouw event kunnen vormgeven? Laat je inspireren!

Duinrell Events
zakelijk@duinrell.nl
070 51 55 135
www.duinrell.nl
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lighthouse lounge
In de nok van Event Center Duinrell Plaza vind je onze Lighthouse Lounge. Een ronde
ruimte die zijn charme ontleent aan de unieke opstelling en verrassende lichteffecten.
Bij lekker weer wordt ook het dakterras van de Lighthouse Lounge opengesteld. Hier
kunnen je gasten genieten van een weids uitzicht over Duinrell.
•
•
•
•
•

Tot 150 personen
Onderdeel van Event Center Duinrell Plaza
Eigen bar en voldoende zitplekken
Geschikt voor bedrijfsfeesten
Goed te combineren met de Pub of Duinrell Plaza

pub
Deze sfeervolle locatie is uitermate geschikt voor een borrel. Wij schenken bieren,
wijnen, frisdranken, waters en sappen. Uiteraard kan een heerlijke bittergarnituur of
ander hapje niet ontbreken bij een borrel in de Duinrell Pub. Zoek je extra vermaak?
Dan kun je hier een potje Mini-Bowling spelen of daag elkaar uit bij de Arcade
Games.
•
•

Tot 250 personen
Onderdeel van Event Center Duinrell Plaza

la place
Op Duinrell hebben we twee La Place restaurants, die wij regelmatig inzetten voor evenementen.

La Place Schaapskooi
8

Midden tussen de attracties ligt het restaurant de Schaapskooi. Het is een uniek plekje voor
ons; van oorsprong een schaapskooi en sinds de opening in 1935 ons allereerste restaurant op
Duinrell. Nog steeds vind je hier een authentieke boerderijsfeer.
•
•
•

20 tot 550 personen
Voor ontvangst groepen
Vanaf het terras uitzicht op het park

La Place Duinrell Plaza

Ons vernieuwde La Place restaurant Duinrell Plaza is ruimtelijk opgezet: een centraal marktplein
met een open keuken en diverse buffetten waar dagelijks de heerlijkste gerechten en dranken
vers bereid worden.
•
•
•

Tot 300 personen
Onderdeel van Event Center Duinrell Plaza
Geschikt voor ontvangsten van groepen, lunch- of diner ruimte

zomertheater
Het Zomertheater wordt omringd door attracties en is de ideale plek voor een spraakmakende
voorstelling of theatershow. En bij een theater hoort vanzelfsprekend een ruim podium waar een
band, illusionist of wie je maar wilt, kan optreden!
•
•
•

Tot 600 personen
Ideaal voor activiteiten of shows
Inclusief theaterverlichting en podium

van pallandtzalen
De Van Pallandtzalen, onderdeel van Event Center Duinrell Plaza, zijn geschikt voor congressen
en presentaties. Door de flexibele wanden is het geheel op te delen in drie zalen, elk bereikbaar
met een eigen deur.
•
•
•
•

20 tot 500 personen
Groot podium en voldoende zitplekken
Perfect voor congressen, vergaderingen en presentaties
Multimedia aanwezig
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tikibad
Spetteren in het grootste glijbanenparadijs van de Benelux? Het kan in het Tikibad,
dé locatie voor een tropisch feest! Hier kun je samen genieten van de sensationele
water-attracties, bijvoorbeeld onder begeleiding van een DJ en cocktails.
•
•
•

Tot 1.500 personen
Vaker gebruikt voor familiedagen en besloten feesten
Open tot in de late uurtjes

velden & weides
Rond de attracties hebben we een aantal velden en weides beschikbaar, die we in kunnen zetten
als locatie voor bijvoorbeeld festivals.

Superroetsjveld

Wil jij de attracties van Duinrell combineren met bijvoorbeeld een optreden of show? Of wil je
zelfs een mini festival op Duinrell organiseren? Op het Superroetsjveld is er genoeg ruimte voor
een groot podium. Voor overdekte events kunnen we hier tevens een tent plaatsen.
•
•
•
•

Capaciteit tot 2.500 personen
Centraal naast de attracties en achter Zomertheater
Geschikt voor festivals, concerten en optredens
Tent plaatsen mogelijk

Tiki Ligweide

Dit veld is uniek, omdat het centraal ligt tussen de attracties en naast het tropische Tikibad. De
Tiki-ligweide is een afgesloten gebied.
•
•

Tot 500 personen
Ideaal als horecaplein in combinatie met attracties en Tikibad

Falconveld

Naast achtbaan de Falcon, aan de rand van het bos- en duinengebied ligt het Falconveld. Direct
naast de attracties, maar wel afgeschermd, waardoor je veel privacy hebt. Het veld is ook heel
geschikt als foodplein met foodtrucks. Het Falconveld is toegankelijk is via een eigen entree.
•
•
•

Tot 500 personen
Tent plaatsen mogelijk
Aparte entree indien gewenst

Carrouselveld

Onze Carrousel is een ronddraaiend stukje geschiedenis, want hij komt al uit 1864. En naast deze
unieke plek ligt het Carrouselveld. Dit veld is ideaal als ontmoetingsplek.
•
•
•
•

Tot 500 personen
Centraal tussen de attracties en tegenover het Tikibad, naast onze Carrousel
Geschikt horecaplein
Ideaal voor entertainment

15

duinrell exclusief
Wil je je gasten exclusief laten genieten van Duinrell?Voor jouw event kunnen we
het hele park exclusief inzetten, inclusief attracties, horecapleinen en alle gewenste
ruimtes.
•
•
•
•

Maximaal 10.000 personen
Attracties en/of Tikibad exclusief geopend
Diverse horecalocaties beschikbaar, additioneel op te vangen met foodtrucks
Ook mogelijk: overnachten op het park

ontbijt
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Een vroege sessie? Deze arrangementen zorgen ervoor dat uw gasten de dag fris en gezond
kunnen starten. Onderstaande arrangementen zijn vanaf 8:00 uur te reserveren voor groepen
vanaf 25 personen. Naast onze arrangementen hebben we ook allerlei losse gerechten die als
ontbijt geserveerd kunnen worden. We vertellen u er graag meer over!
Kickstart
• Combinatie van vinneoiserie, zoals pain de chocolat en kleine croissants met jam
• Koffie, thee en jus d’orange

9,75/8,95

Standaard Ontbijt
• Kleine afbakbroodjes, croissants, Vanmenno land- en desembrood
• Verschillende kaassoorten, zoals brie en oude kaas
• Diverse vleeswaren, zoals beenham, kipfilet en rookvlees
• Gekookt eitje
• Zoet beleg, zoals jam en pindakaas
• Kwark, granola en vers fruit
• Koffie, thee en jus d’orange

19,00/17,45

Deluxe Ontbijt
• Kleine afbakbroodjes, croissants, brioche, Vanmenno land- en desembrood
• Luxe kaassoorten zoals boerenkaas en Old Amsterdam
• Vleeswaren, zoals gedroogde ham, rosbief en ossenworst
• Gerookte zalm met crème fraîche en kruiden
• Scrambled eggs met bacon
• Pancakes
• Zoet beleg, zoals jam, pindakaas en roomboter
• Koffie, thee en verse sappen

22,25/20,40
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koffie & ontvangst

Vergaderarrangementen

Onderstaande arrangementen zijn gebaseerd op 30 minuten en worden geserveerd met koffie,
thee en kruidenwater. Naast een standaardassortiment smaken thee, serveren wij thee met verse
munt en gember.

Organiseer je een uitgebreide vergadering, heisessie, een presentatie of andere bijeenkomst?
Speciaal voor deze gezelschappen hebben wij vergaderarrangementen opgesteld.
							
4-uurs arrangement		
19,50/17,90
6-uurs arrangement incl. lunch
42,50/39,00
8-uurs arrangement incl. lunch
47,50/43,60

Cookie Time
• Een assortiment muffins, donuts en koekjes		

vanaf 6,25/5,75

Zoete Trek
• Een variatie aan gebak of petit fours
• Eventueel mogelijk om te bedrukken met jouw bedrijfslogo		

vanaf 7,10/6,50

Ontvangst
• Koffie, luxe theesoorten
• Lokale koffiegarnituren

Energy Break
vanaf 7,75/7,10
• Gezonde tussendoortjes zoals bananenbrood, zoetigheden van SUE of dadeltruffels
• Ook worden de aangeboden dranken uitgebreid met sappen

Tijdens de bijeenkomst
• Waterbar met fruit- en kruidenwater
• Stuk handfruit

Kids Special
• Kinder tot en met 12 jaar genieten gedurende een half uur van limonade, kleine
donuts en muffins

Pauze
• Koffie en luxe theesoorten
• Zoete lekkernij

4,70/4,30

Lunch
Uitgaande van een halve wrap en twee broodjes per persoon:
• Groentewraps en broodjes met verantwoord beleg
• Huisgemaakte soep met groenten van Instock
• Kruidenwaters en biologische sappen
Vervolg bijeenkomst ALLEEN BIJ 6 EN 8 UUR
• Huisgemaakte smoothie
• Schaal met kleine zoete lekkernijen
Pauze ALLEEN BIJ 8 UUR
• Limonades en ijsthee

Alle prijzen zijn per persoon en excl BTW, tenzij anders aangegeven.
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lunch
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Organiseer je een uitgebreide vergadering, heisessie, een presentatie of andere bijeenkomst?
Maak een keuze uit één van onderstaande lunch mogelijkheden. Op basis van één uur service. Bij
deze luncharrangementen verzorgen wij altijd koffie, thee en sap. Wij werken met producten uit
het seizoen, hieronder tref je per arrangement een suggestie.
Hollandse Lunch
Uitgaande van 3 items per persoon:
• Warme snack
• Zachte kadetjes belegd met:
Ossenworst met piccalilymayonaise,
Eiersalade met bieslook en kruidensla
Gerookte zalmsalade
Gezond

17,75/16,30

Duinrell Lunch
Uitgaande van 2,5 items per persoon:
• Warme snack
• Fruit bowl
• Brood en groentetortilla’s belegd met:
Geitenkaas
Makreelmayonaise
Gerookte hoenderborst
Old Amsterdam

20,00/18,35

Sandwich & Gourmet Lunch
Uitgaande van 4 items per persoon:
• Soep in een glaasje
• Gezonde salade
• Mix van halve sandwiches en zachte bolletjes met divers beleg
• Glaasje hangop met compote van seizoensfruit en crumble van Bastognekoek

24,50/22,48

Lunchtasje
Liever het park in met je lunch? in een tasje serveren wij:
• Bruine zachte bol met jong belegen kaas, kruidencrème en komkommer
• Witte zachte bol met kipfilet, mosterdmayonaise en tomaat
• Krentenbol
• 1 stuk handfruit of een gezonde (muesli) reep
• Flesje water of sap

10,50/9,63

Losse items
Saucijzen-, worsten- of kaasbroodje
Broodje hotdog met mosterdmayonaise
Broodje rundvleeskroket met mosterd
Pizza slice				
Glaasje hangop met compote van seizoensfruit en crumble van Bastognekoek
Salade van seizoensfruit 							

3,50/3,20
4,25/3,90
4,25/3,90
5,50/5,05
4,35/4,00
4,85/4,45
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borrel

Dranken

Organiseer een borrel ter aanvang of afsluiting van jouw bijeenkomst. De arrangementen
hieronder zijn verkrijgbaar vanaf 25 personen.

Het is ook mogelijk een los drankenarrangement te boeken. Deze prijzen zijn inclusief materiaal
en personeelskosten.

Drinks & bites
Op basis van één uur serveren we:
• Onbeperkt Hollands drankarrangement
• Kalfsbitterbal met mosterd (3 per persoon)
• Tafelgarnituur: kaasstengels gezouten bonenmelange

21,00/18,26

Welkomstdrankjes
Heet jouw gasten hartelijk welkom met een feestelijk drankje!
Cava
Cocktail

Veggie Delights
Op basis van één uur serveren we:
• Onbeperkt Hollands drankarrangement
• Kleine groentenloempia met koriander-chili saus
• Falafel met raitta
• Kaastengel met mosterdmayonaise
• Tafelgarnituur: kaasstengels gezouten bonenmelange

21,00/18,26

Hot Appetizers
Op basis van één uur serveren we:
• Onbeperkt Hollands drankarrangement
• Bitterballen met luxe vulling (4 per persoon), met mosterd en kruidenmayonaise
• Tafelgarnituur: kaasstengels gezouten bonenmelange

26,50/23,05

Toast & Crostini’s
Op basis van één uur serveren we:
• Onbeperkt Hollands drankarrangement
• Tafelgarnituur: kaasstengels gezouten bonenmelange
• Toast en crostini’s (4 per persoon) met luxe beleg, zoals:
Dungesneden rundvlees met kaas, truffelmayonaise en gele ui
Geroosterde paprika, schapenkaas en groene kruidenolie
Gerookte forelsalade met gemarineerde tomaat en gezouten amandel

29,50/25,65

Losse snacks
Frites met saus en frisdrank 		
Frites met saus, snack en frisdrank
Broodje Unox 			
Pizza Slice 			
Softijs 				
Raket of Perenijsje 			

5,95/5,45
7,50/6,90
4,25/3,90
5,50/5,05
2.50/2,30
1,40/1,30

Hollands drankarrangement
Onbeperkt diverse frisdranken, mineraalwater, vruchtensappen, (alcoholhoudend
en alcoholvrij) bier en huiswijn.
1 uur
1.5 uur
2 uur
3 uur

Losse items
Koffie/thee/cappuccino 		
Pet fles 0,5 l naar keuze
Koffie/thee en een koek 			
Pet fles 0,5 l naar keuze en een koek 			
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6,25/5,15
9,75/8,05

15,50/13,50
17,50/15,20
20,50/17,85
26,50/23,05

2,50/2,27
3,50/3,19
4,60/4,19
5,50/5,00

Dinerbuffet
Hieronder vind je onze ruime keuze aan buffetten. Uiteraard houden wij rekening met allergieën
en hebben wij altijd een vegetarische alternatief. Let op, dranken zijn niet inbegrepen, aangezien
de duur hiervan vaak varieert. De arrangementen hieronder zijn verkrijgbaar vanaf 25 personen.
26

Italiaanse smaken
• Tomatensoep met kruidenolie
• Lasagne met rundergehakt, groenten en oude kaas
• Penne à la funghi en groene kruiden
• Pasta pesto met kip, broccoli, rode ui en knoflook
• Salade Caprese: mozzarella, tomaat, pesto en mesclun
• Panzanella salade: brood, tomaat, olijven, rode ui en kappertjes
• Landbrood met olijven tapenade en roomboter

25,00/22,94

Stampottenbuffet
• Stamppot van boerenkool met Gelderse rookworst
• Stamppot van peen en ui met een gehaktbal
• Zuurkoolstamppot met runderstoof en jus
• Piccalilly, augurk en grove mosterd
• Naar wens kunnen wij ook vleesvangers en plantaardige jus toevoegen

23,50/21,55

La Place buffet
In onze La Place vestigingen serveren we iedere dag een wisselend buffet, van
voorgerecht tot dessert voor ieder wat wils. We vertellen je er graag meer over.

26,75/25,00

Rijsttafel
31,50/28,90
• Daging Rendang: rundersmoor met sereh en kokosmelk
• Ajam Saté: geroosterde kippendij in een Oriëntaalse pindasaus
• Foe Yong Hai: omelet, zoete tomatensaus en atjar
• Noodle Goreng: gebakken eiernoodles met Oosterse groenten en zwarte bonensaus
• Sajor Lodeh: tofu, bloemkool, bonen, peen en saus van kokos
• Geserveerd met witte rijst, atjar tjampoer, seroendeng, gebakken uitjes, sambal
en kroepoek
Streetfood buffet
31,50/28,90
Stel jouw eigen streetfoodbuffet samen, kies 4 van onderstaande gerechten:
• Spicy chickenburger met coleslaw, chilimayonaise en cheddar
• Pita pulled chicken met ijsbergsla, komkommer yoghurtdip en koriander
• Volkoren pasta met chèvre, geroosterde peen, paddestoelen en pittenmix
• Groene curry met gemarineerde garnaal, bloemkool, wortel, noodles, atjar en cassave chips
• Ovengeroosterde aardappel met dragonmayonaise en oude kaas
• Mexican Hotdog met cheddar, zoetzure pepers, groene kruidenmayonaise en krokante uitjes
• Soft burrito met rundergehakt, tomaat, paprika, mais, geraspte kaas, crème fraîche en
ijsbergsla
BBQ buffet
35,00/31,10
• Spies van gemarineerde kippendij
• Beefburger van Maasweide rund
• BBQ worst
• Groentenspies met groene kruidenolie
• Patatas bravas met aioli
• Aardappelsalade met gerookt spek, augurk en zilveruitjes
• Tomaatjes, spinazie, Romaine, citrus en verse kruiden
• Pastasalade met zongedroogde tomaatjes, mozzarella en gezouten cashewnoten crumble
• Landbroden, gezouten boter en diverse sauzen

Kids
Kinderen van 3 tot 12 jaar krijgen 50% korting op de bovenstaande dinerbuffetten.

27

walking diner

28

Het walking diner wordt geserveerd door onze medewerkers, terwijl gasten van een
drankje genieten aan statafels. Bij al onze diners houden wij zoveel mogelijk rekening met
seizoensgebonden producten. Om deze reden zullen wij altijd een voorstel doen dat binnen het
seizoen van het evenement past en aansluit op jouw wensen.
Walking diner
vanaf 42,50/39,00
Hieronder vind je een menu ter inspiratie:
• Caesarsalade met gegrilde kip, ansjovis, tomaat, croutons en Parmezaanse kaas
• Salade Niçoise met boontjes, aardappel, tomaat, ei, tonijn en mosterdvinaigrette
• Geroosterde pomodorisoep met mozarella, basilicum en pijnboompitjes
• Gebakken zwarte koolvis en rode bietenstamppot met appel, citrusjus en zuring
• Zacht gegaarde parelhoen met pasta schelpjes, rode pesto en feta
• Vanillehangop met compote van seizoensfruit en krokant van gesuikerde amandelen

sit down diner
Onze keukenbrigade serveert dagelijks wisselende gerechten en stelt graag met zorg een menu
samen. Bij alle diners serveren wij brood VanMenno met gezouten roomboter.
Drie gangen
Vier gangen

vanaf 47,50/43,60
vanaf 54,50/50,00

Hieronder staan enkele voor-, hoofd- en nagerechten ter inspiratie:
• Pompoentartaar met gedroogde tomatencreme, gebrande avocado, tomatenpoeder en
aardappelchips
• Gegrilde entrecote met knolselderij, bosui, grove mosterdpuree en krokant van oude kaas
• Rouleau van parelhoen met risotto, gebrande peulen, zoetzure bataat en dragonjus
• Lemon curd met Bastogne koekkruim, vanille hangop, gebrand eiwit, gesuikerde noten en
anijskruid

voor kinderen
Voor kinderen is Duinrell het allergrootste feest. Daarom hebben we hieronder apart een aantal
kindvriendelijke producten voor onze kleinste gasten tot 12 jaar benoemd.
Lunchpakket
• Zacht bolletje met boerenkaas of beenham
• Krentenbol
• Pakje drinken
• Mini candy bar

7,25/7,10

Kids Streetfood dinerbuffet
• Verse frites
• Broodjes hotdog
• Mini hamburgers
• Snoeptomaatjes
• Snoepkomkommers

15,65/14,50

Kids BBQ dinerbuffet
• Patatas bravas met mayonaise
• BBQ worstje
• Kleine hamburgers
• Snoeptomaatjes
• Snoepkomkommers

15,65/14,50

Losse snacks
Pakje drinken		
Flesje frisdrank (0.5 l)		

1,40/1,30
3,65/3,35

Grote muffin
Kleine muffin
Chocolate chip cookie
Grote donut
Kleine donut		

2,75/2,50
1,80/1,65
2,70/2,50
2,70/2,50
1,65/1,50

Frites met mayonaise en een flesje frisdrank		
Frites met mayonaise, kroket of frikandel en een flesje frisdrank

5,95/5,46
7,50/6,88

Raket- en perenijsje
Softijs

1,40/1,30
2,50/2,30
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aanvullende informatie
Food Vision
Onze visie is om onze gasten en opdrachtgevers te helpen een positieve impact te maken. Door
het maken van mooi, heerlijk en verantwoord eten, in een omgeving die energie geeft. Met
ambitieuze én meetbare doelstellingen, gericht op gezondheid, milieu en sociale impact van
onze maaltijden, zorgen we ervoor dat onze inspanningen positieve verandering creëren.
Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn per persoon en voor gezelschappen vanaf 25 personen. De prijzen
zijn inclusief personeelskosten, mastieken en BTW. De prijzen zijn exclusief tickets, inrichting en
transport. Graag maken wij een voorstel op maat voor het totaalpakket en concept van jouw
event of bijeenkomst onder de 25 personen.
Wijzigingen en algemene voorwaarden
Tot een week voorafgaand aan het evenement kunnen wijzigingen in het aantal gasten aan ons
worden doorgegeven. Het aantal gasten mag maximaal 15% naar beneden afwijken van de
getekende offerte. Op de opdracht zijn uitsluitend onze Algemene Voorwaarden en condities van
toepassing. Voor onze Algemene Voorwaarden en de condities klik je hier. Door ondertekening
van de opdrachtbevestiging van Duinrell gaat de opdrachtgever hiermee akkoord.

sfeer en inrichting
Op zoek naar extra sfeer en meubilair voor uw evenement? Wij werken samen met
verschillende verhuur- en eventstylingbedrijven.
Zij doen dit op verantwoorde wijze met trendy, kwalitatieve en slimme oplossingen,
van kleine tot grote events én voor elk budget. Door creatieve styling creëren zij een
setting die van evenementen échte belevenissen maken. Zij denken graag mee en
gaan daarin altijd net een stapje verder.
Stijlvolle meubels, prachtig bloemwerk, diverse planten en bomen en uiteenlopende
accessoires. Of het nu gaat om een paar statafels, groendecoratie of om een
complete inrichting; alles is mogelijk! We vertellen je er graag meer over.

Dieetwensen & allergieën
Uiteraard houden wij rekening met gasten met een speciaal dieet of allergie zoals een
glutenallergie, lactose-intolerantie of een keuze voor een veganistisch menu. Graag vernemen
wij deze wensen uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van jullie bijeenkomst. Op de volgende
pagina’s vind je menusuggesties en voorbeelden hoe de arrangementen op al onze locaties zijn
opgebouwd. Het daadwerkelijk gepresenteerde food op jouw event kan daarvan iets afwijken.
Er wordt namelijk elk event weer een bewuste keuze gemaakt door de chef, om zo min mogelijk
verspilling te creëren, ingrediënten uit het seizoen te gebruiken en lokale producten waar
mogelijk zoveel mogelijk in te zetten.
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Duinrell Events
zakelijk@duinrell.nl
070 51 55 135
www.duinrell.nl

