Elf verschillende, lichte ruimtes.
Een eigen theater en een grote
sporthal. Heerlijke catering. En
moderne faciliteiten.
Het Huis van Eemnes heeft alles
in huis voor jouw training,
vergadering, sportactiviteit,
workshop en cursus.
Neem een kijkje in ons duurzame
pand. Voel je welkom.

centrale
ligging

duurzaam
&
sociaal

130 gratis
parkeerplekken

goede
catering

1.

RUIMTE
VOOR ONTMOETING

11
ruimtes

klimaatcontrole

Sporthal

Vergaderruimtes

Theater

We hebben een
spiksplinternieuwe sporthal
van maar liefst 2.100 m2 die
we dankzij scheidingswanden
kunnen opdelen in twee
of drie sportzalen. De
zalen zijn voorzien van alle
benodigdheden en NOC*NSFgecertificeerd. Per uur te huur.

We beschikken over
verschillende lichte, ruim
opgezette vergaderruimtes,
die door stevige
schuifwanden opgedeeld
of vergroot kunnen worden.
Door de hoge plafonds en
de rustige kleuren voel je je
snel op je gemak.

Een vergadering in een ruime
opstelling, een presentatie,
een jubileum, een (bedrijfs)
borrel of een podium voor je
muziekoptreden. De professionele theaterverlichting,
vaste bar en uitschuifbare
tribune geven je de
mogelijkheid om de ruimte
helemaal aan te passen aan
jouw bijeenkomst.

moderne
faciliteiten

uitstekende
wifi

2.

RUIMTE
VOOR ONTMOETING

trainingen

workshops

Workshopruimte

Dans- en yogaruimte

Flexwerkruimte

Ruimte nodig voor een
creatieve workshop, schilderof beeldhouwcursus? Onze
lichte en ruime Polderzaal
is helemaal ingericht als
atelier. Met een wastrog,
een keramiekoven en
schildersezels heb je alles bij
de hand om je cursisten te
begeleiden.

Voor de beoefening van
bijvoorbeeld danssporten
hebben we een speciale
ruimte met een grote vaste
spiegelwand, balletbar en
geluidsinstallatie. De ruimte
heeft vloerverwarming,
waardoor hij ook zeer
geschikt is voor onder meer
yogalessen.

Op zoek naar een ruimte
voor coachgesprekken,
muzieklessen of om tijdelijk
kantoor te houden? In
onze ruimte ‘t Sluisje heb
je alle rust om een-opeengesprekken te voeren.

vergaderingen

cursussen

3.

Eerste verdieping

PLATTEGROND

Begane grond

4.

VERHUUR IN DAGDELEN

We hanteren de volgende dagdelen
voor verhuur van onze
vergaderruimtes:
Ochtend:
Middag:
Avond:

8.30 tot 13.00 uur
13.30 tot 18.00 uur
19.00 tot 23.00 uur

DAGDELEN

Onze sportruimtes verhuren we per uur.

JIJ FOCUST OP DE INHOUD
WIJ OP ALLES EROMHEEN
VOEL JE WELKOM

5.

MENU
BIJ DE KOFFIE EN OPKIKKERS

BIJ DE KOFFIE
Noten tartelette 2,75
met verse noten
Chocolade tartelette 2,75
met creme van chocolade
Appeltaart van Bakkerij Tetteroo 3,70
met slagroom
Vers gebakken gevulde koek 2,05

OPKIKKERS
Delight € 3,Juice Tropical 4,15
kokos, ananas
enen
peer
met aardbei,
banaan
appel
Juice
Power
Juice Berrie
Sunshine
4,15€ 3,met ananas,
blauwe bes,
appel
met
mango
en appel
en sinaasappel
Juice Veggie 4,15
Juicebroccoli,
Peachesbladspinazie,
€ 3,met
appel en
pastinaak
met perzik, passievrucht en mango
Handfruit van het seizoen 0,50

GEEF JEZELF EN JE
GASTEN TIJDIG
EEN ENERGIEBOOST
Getoonde prijzen zijn exclusief btw.

6.

LUNCHARRANGEMENTEN

BORRELARRANGEMENTEN

LUNCH & BORREL
ARRANGEMENTEN

Prijs per uur
Lunch Eem 10,50
sandwich, wrap
en soep
Lunch Vaart 14,00
sandwich, wrap, soep
en salade
Lunch Meent 17,50
sandwich, wrap,
soep, salade en hartig hapje
Inclusief melk en karnemelk

Onbeperkt koffie, thee
en infused water 5,00
per dagdeel

Borrel Eem 9,50
Hollands drankenassortiment
en Eemnesser borrelmix
Borrel Vaart 11,50
Hollands drankenassortiment,
Eemnesser borrelmix
en drie stuks bittergarnituur
Borrel Meent 15,00
Hollands drankenassortiment,
Eemnesser borrelmix, twee stuks
bittergarnituur en twee borrelhapjes

WIJ ZORGEN DAT
ALLES PRECIES
OP TIJD KLAAR STAAT

7.

LIEVER LOSSE GERECHTEN BESTELLEN?

MENU
VOOR DE LUNCH

SOEPEN

3,50

SALADES

4,50

Oma’s groentebouillon
met groentegarnituur, kalfsballetjes
en lavas

Kip & pompoen
met veldsla, pistachenoten, zilverui
en luchtige mayonaise

Pompoensoep
met ras el hanout en peterselie

Garnaal & citrus
met couscous, remoulade
en sperziebonen

WRAPS
Zalm & avocado
met komkommer, pickles en sla

WRAPS

Hummus & linzen
met zongedroogde tomaten,
geroosterde courgette en sla

3,50

€ 3,50

SANDWICHES
SANDWICHES
Gooische pikante
met courgette, mosterdcrème en
veldsla
Ambachtelijke ham
met tomatenspread, augurk
en komkommer

€ 2,50
2,50

HARTIG

3,50

Quiche lorraine
met ham, prei en bladerdeeg
Zalmhoorntje
met gerookte zalmtartaar,
boemboecrème en peterselie
Pizza carpaccio
met Parmezaanse kaas,
pesto, rucola en pijnboompitten
Broodje kroket De Bourgondiër
met mosterd

Onze
ingrediënten
kopen we zoveel
mogelijk in bij
ambachtelijke,
lokale
leveranciers.

Ossenworst
met komkommer, pickles en sla
Hummus & linzen
met zongedroogde tomaten,
geroosterde courgette en sla

8.

LIEVER LOSSE GERECHTEN BESTELLEN?

BORRELHAPJES

MENU
VOOR BIJ DE BORREL

Mini quiche lorraine
met ham, prei en bladerdeeg
Mini zalmhoorntje
met gerookte zalmtartaar,
boemboecrème en peterselie
Blini geitenkaas
met lemoncurd en uiencompote
Brioche garnaal
met selderijsalade en tuinkers
Minipizza carpaccio
met Parmezaanse kaas,
pesto, rucola en pijnboompitten

2,00

VOOR BIJ DE BORREL
Bittergarnituur gemengd
De Bourgondiër 12,40
18 stuks: kalfskroket, bamischijf,
frikandel, kipstukje, kaassoufflé
Bitterballen De Bourgondiër 0,75
met mosterd
Kipvingers 0,85
met tonkatsusaus en
Japanse mayonaise
Vegetarische loempia’s 0,85
met chilisaus
Kaasstengels
met chilisaus
Eemnesser borrelmix 1,50
van Gotjé p.p.

9.

NON-ALCOHOLISCH
Koffie en thee 2,05
Frisdranken 2,20
Jus d’orange/appelsap 2,20
Melk/karnemelk 1,90

MENU
DRANKEN

ALCOHOLISCH
Bier 2,25
Heineken - 25 cl
Heineken 0.0%
Wijn 2,70
Wit - Pinot Grigio
Rood - Luccarelli Puglia Rosso
Rosé - Grenages Gris, South Emotion

EN DAN IS HET TIJD
VOOR WAT VERFRISSING

10.

DUURZAAM PAND

LEERWERKHUIS

GOEDE LEVERANCIERS

Ons pand is CO2-neutraal. Het is volledig
gasloos, zeer goed geïsoleerd, heeft maar
liefst 1.782 zonnepanelen, een warmtepomp
en goede, duurzame klimaatcontrole.

Wij creëren nieuwe kansen voor mensen
met een moeilijk te overbruggen afstand tot
de arbeidsmarkt. We hebben plekken voor
arbeidsparticipatie, dagbesteding, vrijwilligers
en stagiaires.

Wij kiezen voor samenwerkinspartners die
maatschappelijk verantwoord ondernemen
van groot belang vinden.

Offerte op maat?
We denken graag met je
mee.
Neem contact op met
Nienke Bunschoten,
Coördinator Verhuur & programmering

info@huisvaneemnes.nl
035 - 531 18 87

www.huisvaneemnes.nl

11.

