BLENDER
EVENTS & CATERING

Kleine Houtstraat 138
2011 DS, Haarlem
www.blender-haarlem.nl
023-7440700

B L E N D E R ‘ C AT E R I N G
Al 5 jaar organiseert Blender een diversiteit aan evenementen, waarbij gedacht kan worden aan
personeelsfeesten, verjaardagen, bruiloften en bedrijfsevenementen. Bij elk evenement is het de
beleving die telt en speelt Blender duidelijk in op alle wensen van de gasten. Van culinaire invulling
tot decoratie en service, door onze persoonlijke aandacht en oog voor detail worden al 5 jaar de
verwachtingen van onze gasten overtroﬀen en creëren wij keer op keer een unieke belevenis.
Restaurant Blender

Op de hoek van Gasthuisvest en Kleine
Houtstraat is onze lunchroom BLENDER
gevestigd.
Bij onze lunchroom, waar alles gezond is en
vers bereid, kun je van ‘s ochtends vroeg tot in
de avond terecht voor lekkere smoothies,
healthy oathies, gevarieerde salades, bites en
gezonde lekkernijen.
Openingstijden:
Maandag en dinsdag: 8:00 – 18:00
Woensdag: 08:00 – 18:00
Donderdag: 08:00 – 18:00
Vrijdag: 08:00 – 18:00
Zaterdag: 09:00 – 18:00
Zondag: 09:00 – 18:00
Blender
Kleine Houtstraat 138
2011 DS Haarlem
www.blender-haarlem.nl

Blender catering catert op elke gewenste locatie in Haarlem en verrast graag jouw gasten met haar
nieuwste recepten en gerechtjes. Of het nu gaat om een chique diner, een landelijke BBQ met haar
delicious salades, of om een fine dining diner bij u thuis. Blender weet haar draai overal te vinden en
houdt haar missie altijd in haar gedachten: puur en eerlijk eten.
Alles is mogelijk, Blender komt overal. Voor meer informatie of een aanvraag voor een evenement
kun je het beste mailen naar info@blender-haarlem.nl. Wij komen vanaf 20 man op locatie.
BLENDER ZAKELIJK

Blender weet hoe lekker het is om je fit te voelen en hoe
productief je bent als je gezond eet en leeft.
Tegenwoordig zijn kantoorkantines al een stuk duurzamer en
gevarieerder dan vroeger, maar Blender draagt graag haar
steentje bij!
Wat denk je van Blender als guest chef bij jou op kantoor in
de kantine? Met haar eigen station of buffetje kan zij jouw
collega's verwennen met haar nieuwste kitchen creations!

Lunch

Taarten & zoetigheid

Borrel & bites

Ontbijt

Hoe werkt het concreet? Je kan Blender als pop-up
reserveren op een vaste dag van de week, of bijvoorbeeld als
kick-off op maandagochtend voor een heerlijk gezond
ontbijtje.
Voor meer informatie en concrete mogelijkheden kun je het
beste mailen of bellen en dan maken wij samen een mooi
plan.

KO F F I E F I E T S

Koffiefiets verhuur

KO F F I E & Z O E T I G H E I D

€ 275

Een koffiefiets huren is ontzettend leuk
voor diverse gelegenheden.
Voor de ontvangst van uw gasten, als
traktatie voor uw medewerkers of als
publiekstrekker. Voor welke gelegenheid u
de bakfiets dan ook wenst in te zetten, u
mag er van uit gaan dat deze eyecatcher
voor een echte beleving zal zorgen!

Blender is gespecialiseerd in koﬃe en gezonde lekkernijen.
Onze gezonde lekkernijen worden huisgemaakt en zijn naar wens samen te stellen.
Wij kunnen de producten gluten-, suiker- en lactosevrij bereiden.
Uiteraard kunnen wij ook ”normale” taarten & zoetigheden met suiker verzorgen.
Op locatie kunnen wij een espresso machine verzorgen of wij kunnen een koﬃefiets plaatsen.
De kwaliteitskoﬃe wordt dan bereid door een professionele barista. Hij/zij serveert voornamelijk
cappuccino, espresso, latte macchiato en diverse koﬃe en thee specialiteiten.

ZOETIGHEID

Taarten naar keuze (suikervrij)

€ 3,50

Taarten naar keuze

€3

Citroenmuffins (suiker &
glutenvrij)

€ 2,50

Chocolademuffins (suiker &
glutenvrij)

€ 2,50

Muffins naar keuze

€ 1,50

* Indien u wenst de taarten / zoetigheid zelf te
verzorgen dan is dat mogelijk. Wij rekenen dan
€1,50 per persoon voor het serveren, aansnijden en
het inhuren van het servies.

PERSONEEL:

Op een event staan wij met 1 persoon op 15
gasten. Daarnaast is er altijd een locatie/event manager
aanwezig.
Bediening:

€ 24,50 per uur excl. btw

Locatiemanager:

€ 37,50 per uur excl. btw

Kok

€ 32,50 per uur excl. btw

Garderobe:

€ 17,50 per uur excl. btw

Barista

€ 24,50 per uur excl. btw

DRANKEN
Voor uw feest bepaalt u wat er wel en niet gedronken mag worden door uw gasten.
U kunt er voor kiezen om alle drankjes op te laten schrijven en aanvankelijk van het aantal personen
ontvangt u een bepaalde korting.
TA F E L G A R N I T U U R

Standaard gemengde nootjes op
tafel

€ 0,75 p/p

Groente chips met truffel

€ 1,00 p/p

Luxe nootjes & groente chips

€ 1,25 p/p

Crudite met kruiden dip

€ 1,25 p/p

Brood met olijfolie & guacamole

€ 1,00 p/p

Onbezorgd genieten van uw drankje?
Wilt u niet voor onaangename verrassingen komen te staan aan het einde van de avond, dan kunt u
kiezen voor een dranka%oop. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor de a%oop Hollandse bar. De a%oop
is alleen te gebruiken voor het gehele gezelschap.

BORRELHAPJES

Bittergarnituur

€ 0,90 p/st.

Plateau Hollandse kaas / worst
(18 stuks)

€ 7,50 p/st.

Dim Sum (gestoomde Chinese
delicatessen: rund, garnaal & varken)

€ 1,00 p/st.

Crostini’s met zalm

€ 1,75 p/st.

Crostini’s serranoham

€ 1,50 p/st.

Crostini’s tomaat / basilicum

€ 1,25 p/st.

Mini speltwrap met guacamole,
mango, cashewnoten en feta

€ 1,50 p/st.

Zoete aardappel frites met
truffelmayonaise

€ 3,50 per
portie

PRIJZEN DRANKEN

Witte wijn (Verdejo)
Rode wijn (Merlot -Shiray)
Heineken bier / 33 cl flesje
Fris
Jus d’orange / sappen
Koffie / thee

DRANKEN AFKOOP

glas € 3
glas € 3
€ 2,50
€ 1,50
€ 2,50
€ 1,50

fles € 18
fles € 18

KORTINGEN

•
•
•
•
•

tot
751
1251
1751
2501

– 750 euro
– 1250 euro
– 1750 euro
– 2500 euro
– en meer

Onbeperkt gebruik van:
Rode en witte wijn, rosé, frisdranken, sappen, koffie
en diverse theesoorten.
Vanaf € 4,95 per uur per persoon, minimaal 3 uur.

DRANKEN EIGEN BEHEER

Geen korting
5 % Korting
10% Korting
15 % Korting
20% Korting

* Indien u wenst de dranken zelf te verzorgen dan is
dat mogelijk. Wij rekenen dan een service tarief van
€ 2,00 per persoon.

Hiernaast een kleine blik in ons lunch
assortiment. Wij werken uitsluitend met
verse producten en alles word huisgemaakt.
Wij kunnen het assortiment naar wens
aanpassen.
L U N C H B RO O D J E S

Avocado eiersalade ( V )
Met guacamole, tomaat & lente ui
Organic speltwrap ( V )
Met mango, komkommer feta &
cashewnoten
Gerookte Zalm
Met zalmmousse, gele biet,
komkommer en een crème van
mierikswortel.

LUNCH & DINER
We hebben veel nieuwe inspiratie en ideeën opgedaan het afgelopen seizoen en ons streven is om
nog meer biologische en gezonde catering aan te bieden met een eerlijk & vers productassortiment.
Door onze passie en liefde voor eten, bereiden wij de beste gerechten, lunch en zowel koude als
warme buﬀetten, BBQ’s van hoogwaardig kwaliteit.
Wij houden van vers, biologisch simpel en lekker gezond eten en zo hebben wij voor elk budget een
passend catering arrangement. Eerlijke producten van top kwaliteit met een goede smaak en gezond
ambachtelijk brood voor een verantwoorde catering onderneming.

Gerookte Makreel
Met een mousse van rode biet, rettich
& oregano
Pastrami
Met een mousse van rode biet,
avocado & granaatappel
Serranoham & gekookt bio ei
Met spinazie, amandelen & avocado
SOEP

Thaise zoete aardappelsoep met
citroengras, rode peper & kokos

BBQ

BUFFET

Op een heerlijke lange zomeravond gezellig met familie,
vrienden of collega’s barbecuen? Of wil je eens wat anders op
je huwelijksfeest? Dat kan! Wij nemen uw zorg uit handen en
zorgen ervoor dat u onbezorgd kunt genieten van onze
heerlijke huisgemaakte barbecue specialiteiten.

Wij kunnen verschillende buffetten voor u verzorgen

Wij kunnen drie verschillende BBQ’s verzorgen:

WA L K I N G D I N E R

BBQ Royaal

€ 19,50 p/p

BBQ Deluxe

€ 24,50 p/p

Salade met burrata & serranoham

BBQ Healthy

€ 27,50 p/p

Veggie Salade

* Op verzoek kunnen wij het complete assortiment van de
BBQ’s, buffetten & walking diners bij een offerte toelichten.

LUNCH SALADES

Quinoa salade met Zalm

Lunch buffet
Buffet Royaal
Buffet biologisch & healthy

€ 15,00 p/p.
€ 19,50 p/p
€ 27,50 p/p

Tijdens het walking diner serveren wij gedurende de
partij heerlijke hapjes op een verrassende wijze. Niet
meer gebonden zijn aan één zitplaats maar jezelf
mengen tussen de menigte en natuurlijk...
Heerlijk genieten!
Royaal € 24,50 p.p.
Deluxe € 27,50 p.p.

(5 gerechten)
(7 gerechten)

E V E N E M E N T E N L O C AT I E ‘ D E A D R I A A N ’
Heb je binnenkort wat te vieren? Een verjaardag, jubileum, huwelijk of baby op komst? Doet zich
een meer zakelijk evenement of bijeenkomst zich eerdaags voor? Molen ‘De Adriaan’ is voor
verschillende feesten en partijen de perfecte locatie. De Molen biedt de ruimte voor maximaal
80 personen. De pittoreske omgeving van het Spaarne schept een prachtig decor.

RONDLEIDINGEN
VERGADERINGEN

Na een verwoestende brand in 1932 duurde
het tot 2002 tot dit unieke monument werd
herbouwd. Sindsdien domineert deze molen
weer als vanouds het Haarlems stadsgezicht, nu
ingericht als museummolen. U kunt hier onder

Ook voor bedrijven is Molen ‘De Adriaan’ een uitstekende
locatie. Wilt u uw nieuwe plannen presenteren of tot nieuwe
inzichten komen in een inspirerende omgeving? Na een lange
zit samen lunchen, naborrelen of juist buiten bbq-en? Het is
allemaal mogelijk. De bovenzaal beschikt over een
professionele geluidsinstallatie, beamer, projectiescherm,
flip-over en gratis WIFI.

Bedrijfsfeest

Receptie

Vergadering

Verjaardag

Rondvaart

Rondvaart

de leiding van een gids veel te weten komen
over de geschiedenis van De Adriaan en andere
Nederlandse Molens.Vanaf de stelling heeft u
een fantastisch uitzicht op de skyline van
Haarlem.
Groepsrondleidingen buiten
openingstijden:
Groepsrondleidingen buiten openingstijden zijn
mogelijk van maandag t/m vrijdag.
Wij kunnen groepen tot 40 personen
ontvangen.
Toegangsprijzen groepsrondleidingen buiten
openingsuren: €3,50 per persoon met een
minimum van €30,- ongeacht het aantal
bezoekers.

BEDRIJFSFEEST / FEEST

Wilt u zelf of met uw bedrijf een gezellig middag en/of
avondje uit? Hetzij onder het genot van een hapje en een
drankje of een uitgebreid buffet, BBQ of diner?
Restaurant Blender verzorgt de catering bij de Molen en
biedt een zeer ruime keuze van bijzondere gerechten en
heerlijke wijnen; precies zoals het bij uw wensen past. Zie
hiervoor de bijgevoegde arrangementen.
R O N D VA A R T E N

In samenwerking met de Post Verkade Groep kan Molen de
Adriaan u een mooi arrangement aanbieden. Bezoek de
molen en geniet van een cruise door de grachten van
Haarlem met een heerlijk lunch-time, tea-time arrangement
of ander arrangement!

T RO U W E N I N M O L E N ‘ D E A D R I A A N ’
De mooiste dag van je leven vier je natuurlijk op een bijzondere toplocatie!
Trouwlocatie De Molen de Adriaan is de plek waar jouw belangrijke dag volledig verzorgd zal
worden… van de huwelijksvoltrekking tot aan het trouwfeest. Jullie huwelijksfeest zal niet snel
vergeten worden…
Trouwen kan bij de Molen binnen of buiten op de steiger.
L O C AT I E H U R E N

TROUWEN IN DE MOLEN
Molen de Adriaan is een officiële trouwlocatie
van de gemeente Haarlem. Deze mooie plek
aan het Spaarne biedt vele mogelijkheden. Zo
kun je bij ons elkaar het ja-woord geven, maar
kunnen jullie bij ons ook terecht voor de
receptie of een huwelijksdiner. Alles is mogelijk.
We denken graag met jullie mee om ervoor te
zorgen dat de dag volledig naar jullie wensen zal
verlopen.
De Molen is gevestigd in de binnenstad van
Haarlem en is goed bereikbaar. Er is
parkeergelegenheid voor de gasten vlakbij de
Molen en het centraal station bevind zich op 10
minuten lopen. Het is daarnaast ook mogelijk
om aan- en af te meren met een prachtige
sloep of rondvaartboot. Ook bevinden zich in
de omgeving van de Molen vele hotels voor een
heerlijke overnachting.

De Molen is een knusse (trouw)locatie. Er zijn twee zalen die u
beide of apart kunt huren. In de beneden zaal zijn een keuken en
een bar aanwezig en deze is geschikt voor 40 tot 50 personen.
Deze zaal heeft openslaande deuren naar het terras aan het water.
‘s Zomers is de steiger uitermate geschikt voor een receptie en/of
diner. Een tent aanbouwen is hier ook mogelijk. De bovenzaal is
geschikt voor ca. 30 tot 50 personen en heeft prachtig uitzicht op
het water.

Trouwen boven in de Molen

Buiten op het terras.

Buiten in Molen ‘De Adriaan’

Buiten op het terras.

Trouwen op het terras

Aankomst met de boot

TROUWEN BOVENIN DE MOLEN
Bestaat uw gezelschap uit maximaal 40 personen en bent u allen
goed ter been, dan kunt u boven in Molen De Adriaan in het
huwelijk treden.
In verband met de openstelling voor publiek van het molenmuseum kan
men op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag trouwen om 10:00,
11:00 en 12:00 uur en om 16:30 en 17:30 uur. Op zaterdag zijn er
huwelijksvoltrekkingen mogelijk om 16:30 en 17:30 uur.
C AT E R I N G
Ontvangst met een spannend drankje, bijzondere hapjes en een
prachtige bruidstaart niet te vergeten! Het zijn een paar elementen
die horen bij een bruiloft of trouwerij. Een warm ontvangst van uw
gasten en vooral: geen zorgen daarover! Restaurant Blender
verzorgt de catering bij de Molen en biedt een zeer ruime keuze
van bijzondere gerechten en heerlijke wijnen; precies zoals het bij
uw wensen past.

