GROEPEN,
FEESTEN EN
PARTIJEN

SERIOUS BUSINESS
ZAKENDOEN IN EEN MOOIE,
RELAXTE OMGEVING

Waterfront is gevestigd in het prachtige natuurgebied Vlietland.
Maar dat is niet het enige dat onze locatie geschikt maakt
voor zakelijke activiteiten. Wij hebben een speciale zaal waar u
terecht kunt voor serious business. In deze Havenzaal kunt u in
alle rust vergaderen of interessante seminars houden. Of sluit de
zakendeal van het jaar af voor uw bedrijf onder het genot van onze
gerechten. Uiteraard wensen wij u ook de beste zaken toe. Neem
daarom contact met ons op, dan zorgen wij voor een passend
arrangement.

FEESTEN &
PARTIJEN
VAN JUBILEUM
TOT TEAMBUILDING

Heeft u iets te vieren? Een aantal jarig bestaan? Een goede
zakendeal? Of wilt u aan uw teambuilding werken? Wij organiseren
graag een borrel, lunch, diner, buffer of barbecue voor u. Dat kan
ook gecombineerd worden met de activiteiten van onze buren:
Watersportcentrum Vlietland. Na of voor bijvoorbeeld het bouwen
van vlotten of varen in een sloep heeft u natuurlijk trek. Dan bent
u uiteraard welkom bij ons! Laat u ons weten wat uw wensen zijn?
Dan zorgen wij voor een passend arrangement.

OVER WATERFRONT
WIE ZIJN WIJ?

Waterfront bevindt zich op een van de mooiste plekjes van ZuidHolland: Vlietland. In de prachtige natuur waar u de vogels kunt
horen fluiten, terwijl u toch dicht bij de stad Leiden bent. Ons
sfeervolle karakter combineert de relaxte uitstraling van een
strandtent en het comfort en de luxe van een vast restaurant. Ieder
jaar bereiken wij weer een hoger kwaliteitsniveau. We zijn niet van
plan hiermee te stoppen!
Na een heerlijke fietstocht of wandeltocht kunt u bij ons terecht
voor een romantisch diner. Of gewoon voor een snack met borrel
tussendoor. Bij ons bent u in elke situatie welkom. Kies bijvoorbeeld
voor een lekker frietje, gezonde salade, biertje en/of uitgebreid 4
gangendiner. Wat u wilt staat op onze kaart, want uw wens is ons
menu!
Ook als u iets te vieren heeft zijn de mogelijkheden oneindig
bij Waterfront. Heeft u een verjaardag, jubileum of zakelijke
aangelegenheid? Ons team geeft professionele invulling aan uw
wensen. Zo helpen wij u een onvergetelijke ervaring van uw dag te
maken. We organiseren op maat, voor zowel kleine als grote groepen.
Ook een actieve aanvulling is mogelijk - daarvoor werken we samen
met ervaren activiteitsorganisatoren in de nabije omgeving van ons
restaurant.
Heeft u nog vragen over ons, het menu of de mogelijkheden van
Waterfront? Het team staat graag voor u klaar.

ONZE MOGELIJKHEDEN
Keuzemenu op maat

Wij maken in overleg met u en de chef een 3- of 4-gangen keuzemenu geheel naar uw wensen.

Lunch borrel:							12.50 p.p
Finger sandwich met vitello tonnato, gerookte zalm en carpaccio
Wrap met prosciutto en baba anoesch, geroosterde groenten met fetakaas en tonijn.

Lunchproef:							13.20

Krabsalade, gerookte zalm, vitello tonnato, eiersalade, hummus,
huzarensalade en prosciutto

Waterfront 12 uur: 						9.50
Landbrood huzarensalade, Holtkamp oude kaas, kroket, en tomatensoep

Barbecuepakketten vanaf 30 personen:
Pakket 1:								25.50
Zwarte koolvis in basilicumsaus, saté van kippendij, hamburgers en boerenworst.
Geserveerd met aardappelgratin, stokbrood en kruidenboter, groene salade, pastasalade, cowlsla en pindasaus.

Pakket 2: 							32.50
Runderentrecote, saté van kippendij, boerenworst, zwarte koolvis in basilicumsaus en gamba’s in tomatensaus.
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter, groene salade, aardappelgratin, pastasalade en cowlsla, pindasaus.

Pakket 3:								37.50

Kalfshaas, lamsribstuk, saté van kippendij, gamba’s in tomatensaus, hamburger en hele zalm van de BBQ. Geserveerd met pindasaus,
geroosterde aardappels, truffelmayonaise, groene salade, stokbrood en kruidenboter, pastasalade, cowlsla en salade caprèse.
Uiteraard kan een BBQ speciaal naar al uw wensen worden samengesteld en aangepast worden naar eventuele allergie of dieetwensen.

6.25 per stuk

Carpaccio									
Romige truffelrisotto
Vitello tonnato								
Saté		
Zalmfilet met Pernodsaus						
Mini Waterfront burger			
Coquille met parmazaanschuim en witlofcompote			
Eend met polenta		
Gamba’s met hoisin en gewokte groenten				
Limoncelloparfait
4.75 p.p
Parmigiane melanzane met venkelsalade		
Softijs hoorntje
2.50 p.p
Zeewolf met truffelkorst
Omelette Sibérienne 			
Dessertbuffet met verschillende items
o.a. ijs, chocolade en tiramisu 		
Ijskar van Zuliani 			
				
1 bol 2.50 p.p
2 bol 4.00 p.p
3 bol 5.50 p.p			

4.75 p.p
7.75 p.p
1 uur 125.00 euro
2 uur 175.00 euro

Lunchpaketten:
Lunchbuffet 1: 							14.50
Soep, diverse soorten brood, zoet beleg, 2 soorten kaas, roerei, en 3 soorten vleeswaren.

Lunchbuffet 2:							18.50
Soep, rundvleeskroket, diverse soorten brood, zoet beleg, 2 soorten kaas, roerei, en 3 soorten vleeswaren,
huzarensalade, tonijnsalade en vers fruit.
2 kopjes koffie, thee, melk, of jus d’orange bij het lunchbuffet voor 4,00

Snelle lunch:

Borrelen bij Waterfront Vlietland kan natuurlijk ook! Bij goed weer reserveren wij een plekje op het terras, bij slecht weer
uiteraard binnen in ons restaurant. Hieronder een overzicht van enkele borrel -en drankpakketten.

Borrelpakket 1:

						€ 7,75 p.p.

Bij binnenkomst zijn de tafels gevuld met het volgende:
- Borrelnootjes, Gezouten koekjes & Olijven
Vervolgens zullen wij twee keer de tafels
hervullen met het volgende:
Eerste ronde:
- Hollandse jonge kaas
- Rookworst

Borrelpakket 2:

Tweede ronde:
- Bittergarnituur met de daarbij behorende sausen
- KaasTengels
- Bitterballen van Oma Bob
- Mini Mexicano’s
- Vlammetjes

						€ 12,- p.p.

Bij binnenkomst zijn de tafels gevuld met het volgende:
- Borrelnootjes, Gezouten koekjes, Olijven & Crudite met dip

Walking dinner:

Desserts v.a. 20p:

Borrel:

Wit of bruinbrood met ham en kaas, stuk fruit en glas melk 7.50 euro

Vervolgens zullen wij 2 keer de tafels
hervullen met het volgende:
Eerste ronde:
- Breekbrood met diverse soorten toppings:
- Vitello
- Carpaccio
- Gerookte zalm

Borrelpakket 3:

Tweede ronde:
- Bittergarnituur met de daarbij behorende sausen
- KaasTengels
- Bitterballen van Oma Bob
- Mini Mexicano’s
- Vlammetjes

						€ 18,50 p.p.

Bij binnenkomst zijn de tafels gevuld met het volgende:
- Borrelnootjes, Gezouten koekjes, Olijven & Crudite met dip
Vervolgens zullen wij twee keer langskomen
met een walking diner gerechtje. Eerste
ronde is een koud gerecht en de tweede
ronde een warme
Eerste ronde (half om half gemixed)
- Carpaccio
- Vitello

Borrelpakket 4:

Tweede ronde (1/3 van elk)
- Kleine waterfrontburger
- Kipsate met satesaus en krokantje uitjes
- Truffelrisotto
Bij deze ronde worden er puntzakken met friet en saus
op tafel gezet

						€ 23,50 p.p.

Bij binnenkomst zijn de tafels gevuld met het volgende:
- Borrelnootjes, Gezouten koekjes, Olijven & Crudite met dip
Vervolgens zullen wij twee keer langskomen
met een walking diner gerechtje. Eerste
ronde is een koud gerecht en de tweede
ronde een warme. Tussen deze gerechten
in worden de tafels gevuld met Waterfront
borrelplanken.
Eerste ronde (half of half gemixed)
- Carpaccio
- Vitello tonato

Tweede ronde
- Waterfront borrelplanken (hoeveelheid afhankelijk van
het aantal gasten)
Derde ronde
- Kleine waterfrontburger
- Thais viskoekje
- Melanzane Parmigiana

We kunnen ook altijd een afspraak inplannen om een programma op maat samen te stellen.
De drankjes kunnen wij op nacalculatie doen, of een vaste prijs per persoon afspreken.

Neem contact met ons op voor een passend
arrangement bij uw gelegenheid via mail:
info@waterfront.nl of telefoon: 071 - 56 18 255.

Wij denken graag met u mee!

