
Plan jouw
event 
bij Waag



Ben je op zoek naar een geschikte locatie voor een groepsdiner, zakelijk 
event of spetterend feest? Wij helpen je er graag bij in onze sfeervolle, 
historische locatie in het centrum van Leiden. 

Bekijk voor de mogelijkheden onze arrangementen in deze brochure. 

Ook helpen wij je graag met het organiseren van een zakelijk bijeenkomst. 
In ‘Boven Waag’, onze prachtige zaal op de eerste verdieping voorzien 
van moderne faciliteiten, maken we van iedere vergadering, workshop of 
presentatie iets bijzonders.

Een vraag of speciale wens? Of meer informatie over het afhuren van 
‘Boven Waag’ of de gehele locatie?  

Neem contact met ons op via: 
T. 085-0430281
E. events@rce.eu

Graag tot ziens,  
Waag

P.S. scan de QR-code voor meer informatie over zaalhuur of het compleet 
afhuren van onze locatie. De prijzen in deze brochure zijn exclusief 
zaalhuur. Wij maken graag een voorstel op maat. 

Bijeenkomst of 
iets te vieren?



Standaard lunchbuffet v 19 p.p.

Eén drankje per persoon,  
keuze uit:

Jus d’orange / melk / 
water met een smaakje

Chef’s soep
Vers fruit

Diverse sandwiches belegd met: 
Carpaccio

Zalm
Avocado v

Belegde broodjes v 11.5 p.p.

Diverse focaccia broodjes 
belegd met:

Zalm
Gemarineerde kip

Carpaccio
Avocado  v

Lunch 
arrangementen

Stel zelf je hapjes samen

Hapjes v 2.8 per stuk

Portie kaas & worst
Crostino avocado v

Crostino tataki
Crostino zalm

Hapjes v 5.2 per portie/5 stuks

Bitterballen
Gemengd bittergarnituur

Chicken bites
Hoisin duck springrolls

Crispy cauliflower v

Met onderstaande opties stel je 
zelf de perfecte borrel samen.

Borrelplanken

Snack platter v 12.5 p.p.

Bitterballen
Chicken bites

Beer battered onion rings v
Hoisin duck springrolls

Ultimate platter v 15 p.p. 

Flatbread met dips v
Sticky chicken

Asian beef
Hoisin duck springrolls

Honey kimchi ribs

Met onze rijkelijk gevulde 
borrelplanken wordt iedere 

bijeenkomst een geslaagd event.

Borrel 
arrangementen

Kies een van onze borrelplanken 
of stel zelf je hapjes samen i.c.m. een 

drankarrangement.

High cocktail v  34 p.p.

2 cocktails naar keuze

Flatbread met dips v
Sticky chicken

Asian beef
Hoisin duck springrolls

Honey kimchi ribs

Drankarrangement

Kurkengeld v 15 per fles
Vorkengeld v 2.7 p.p.

Looptijd

2 uur

2.5 uur

3 uur

4 uur

5 uur

Prijs p.p.
Hollandse bar

17.5

21.5

26

35

43.5

Binnenlands pakket
Koffie / thee
Frisdranken

Huiswijn
Pilsener

Drank
arrangementen
Vul je borrel of diner arrangement aan 
met ons drankarrangement.

Walking dinner
arrangementen

Standaard v 34.5 p.p.

Flatbread met dips v
Crispy cauliflower v
Sticky chicken
Hoisin duck springrolls

Geserveerd in verschillende gangen
Gegrilde aubergine met harissa v
Asian beef salad
BBQ chicken saté

Verse frites met mayonaise

Cheesecake

Geniet in losse setting van onze gerechten 
die in meerdere gangen staand worden 
uitgeserveerd. 

Deluxe v 44.5 p.p.

Flatbread met dips v

Geserveerd in verschillende gangen
Sticky chicken
Beef tataki
Gemarineerde zalm
Gegrilde aubergine met harissa v

Steak 
BBQ chicken saté
BBQ knolsteak v

Verse frites met mayonaise

Eton messHigh tea v  23.5 p.p.

Onbekerkt thee

Diverse focaccia broodjes
Burratav

Sticky chicken
Scones met clotted cream 

en sinaasappelmarmelade
Macarons

Pastel de nata
Eton mess

Deluxe  met glas prosecco v 28.5 p.p.



Diner
arrangementen

Kies met jouw gezelschap uit een standaard 
of royaal menu, van 2- of 3-gangen. 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd 
met verse frites, mayonaise en koolsla.  

Flatbread met dips v  
Focaccia, labneh, hummus, muhammara, 

pistache en granaatappelpitten

voorgerecht

Steak 
BBQ spitskool, muhammara, 

aubergine-tomatensalsa 
en zwarte pepersaus

Op de huid gebakken zalmfilet 
Knolselderij crème, 

doperwten-dille tapenade, 
gepofte venkel, beurre blanc 

en krokante noodles

Groentecurry  
Geroosterde bloemkool, tomaatsalade, 

gepofte venkel, uienchutney, 
kikkererwten en flatbread

hoofdgerechten
keuze uit:

2-gangen v 26 p.p.

Gepaneerde shortrib
Koolsla en Bourbon BBQ saus 

Gemarineerde zalm 
Venkel, mierikswortel, ingelegde 
komkommer, groene kruidenolie en wei saus

Gegrilde aubergine v 
Pistache, granaatappelpitten, 
feta yoghurt, harissa en zhug 

Steak 
BBQ spitskool, muhammara, 
aubergine-tomatensalsa 
en zwarte pepersaus

Reuze BBQ gamba’s 
Gepofte venkel, BBQ spitskool en 
harissa olie

Hamburger van de BBQ 
Bacon, oude kaas, tomatenrelish, sla, 
uienringen en piccalilly-mayonaise

Red carrot burger  
Wortel-bietenburger, ingelegde gele biet, 
sla, uienchutney, granaatappelketchup en 
vegan mayonaise

2-gangen royaal v 30 p.p.

voorgerechten
keuze uit:

hoofdgerechten
keuze uit:

Beef tataki 
Gemarineerde bundelzwam, gember, 

sesam, rode peper en sojasaus 

Gemarineerde zalm 
Venkel, mierikswortel, ingelegde 

komkommer, groene kruidenolie en wei saus

Gegrilde aubergine v  
Pistache, granaatappelpitten, 
feta yoghurt, harissa en zhug 

3-gangen v 35.75 p.p.

voorgerechten
keuze uit:

hoofdgerechten
keuze uit:

desserts
keuze uit:

Cheesecake 
Wisselende smaak per seizoen met ijs

Salted caramel popcorn 
Vanille-ijs en chocoladesaus 

Steak 
BBQ spitskool, muhammara, 

aubergine-tomatensalsa 
en zwarte pepersaus

Op de huid gebakken zalmfilet 
Knolselderij crème, doperwten-dille 

tapenade, gepofte venkel, beurre blanc en 
krokante noodles

Groentecurry  
Geroosterde bloemkool, tomaatsalade, 

gepofte venkel, uienchutney, 
kikkererwten en flatbread 

Beef tataki 
Gemarineerde bundelzwam, gember, 
sesam, rode peper en sojasaus 

Gemarineerde zalm 
Venkel, mierikswortel, ingelegde 
komkommer, groene kruidenolie en wei saus

Burrata v  
Tomatensalade, zuurdesem crostini, 
basilicum en balsamicostroop 

Steak 
BBQ spitskool, muhammara, 
aubergine-tomatensalsa 
en zwarte pepersaus

Reuze BBQ gamba’s 
Gepofte venkel, BBQ spitskool en 
harissa olie

Hamburger van de BBQ 
Bacon, oude kaas, tomatenrelish, sla, 
uienringen en piccalilly-mayonaise

Red carrot burger  
Wortel-bietenburger, ingelegde gele biet, 
sla, uienchutney, granaatappelketchup en 
vegan mayonaise

Eton mess
Hibiscus-rozenwatermascarpone, pistache, 
meringue en honing

Cheesecake
Wisselende smaak per seizoen met ijs

3-gangen royaal v 41.75 p.p.

voorgerechten
keuze uit:

hoofdgerechten
keuze uit:

desserts
keuze uit:
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