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Zalenoverzicht
Zalen Bodekamer Secretaris kamer Burgemeester

kamer

Afmetingen (lxb) 6.4 x 3.3 6.9 x 6.3 7.0 x 6.3
Oppervlakte 20.8 m2 43.5 m2 44.1 m2
Theater 6 8-10 -
Cabaret - - -
School - - -
U-vorm - - -
Carré 6-8 8-10 6-8
Huurprijs per
dagdeel btw
verlegd

42,00 62,00 62,00

Huurprijs per uur
Btw verlegd

11,50 17,00 17,00

Zalen Blauwezaal Trouwzaal Raadzaal

Afmetingen (lxb) 11.0 x 6.1 11.5 x 6.1 13.7 x 8.8
Oppervlakte 67.1 m2 70.2 m2 120.6 m2
Theater 70 70 75/125
Cabaret 32 32 -
School 20/22 20/22 -
U-vorm 22/24 22/26 21
Carré 26 26 25
Huurprijs per
dagdeel btw
verlegd

104,00 104,00 165,00

Huurprijs per uur
Btw verlegd

28,00 28,00 46,00

Vergaderapparatuur en
benodigdheden Per uur
Beamer met scherm 5,00
Los scherm 2,50
Extra flipover 2,50
Muziek/geluidsinstallatie met
microfoon

5,00

In de huurprijs is inbegrepen:
Zaalhuur (prijs per dagdeel = 4 uur) btw verlegd
Flipover(papier en stiften) Notitieboekje met pen en Wifi.
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Vergaderarrangementen.

U kunt uw bijeenkomst uitbreiden met van één van de volgende vergaderarrangementen.
De genoemde prijzen van de arrangementen zijn per persoon inclusief btw.

Koffie – Thee Arrangement: 1 dagdeel 2 dagdelen

Onbeperkt koffie - thee, ijswater, koekjes en
pepermuntjes tijdens uw verblijf.
Eén huisgemaakte zoete lekkernij (klein) p.p.

6,50 12,00

Arrangement In de Roos 1: 1 dagdeel 2 dagdelen

Onbeperkt koffie - thee, ijswater, koekjes en
pepermuntjes tijdens uw verblijf
Eén huisgemaakte zoete lekkernij (klein) p.p

Lunch bestaande uit:
Zacht belegde broodjes.
Melk, karnemelk en jus d’orange.

Inclusief soep

13,00

17,00

19,00

23,00

Arrangement In de Roos 2: 1 dagdeel 2 dagdelen

Onbeperkt koffie - thee, ijswater, koekjes en
pepermuntjes tijdens uw verblijf
Eén huisgemaakte zoete lekkernij (klein) p.p.

Lunch bestaande uit :
Soep van het moment.
Diverse luxe belegde broodjes / sandwich
en een kleine salade p. p.
Melk, karnemelk en jus d orange.

22,50 28,50

Arrangement In de Roos de luxe: 1 dagdeel 2 dagdelen

Onbeperkt  koffie/thee, ijswater, koekjes en
pepermuntjes tijdens uw verblijf

in de ochtend: Midi appeltaart.

Lunch bestaande uit :
Soep van het moment.
Amuse hapje.
Diverse luxe belegde broodjes / sandwich.
Quiche.
Fruit amuse.
Een kleine salade p.p.
Melk, karnemelk en jus d orange.

In de middag: Een hartige snack.

24.50

(inclusief ochtend of
middag snack)

30,50
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Extra bij te bestellen
U kunt de huur van de zaal en/of het gekozen vergaderarrangement uitbreiden met een van de
volgende producten:
Zoet Per stuk
Overheerlijke, ambachtelijke appeltaart punt
zonder/met slagroom
Uit eigen bakkerij.

2,75 / 3,25

Midi-appeltaart uit eigen bakkerij (grootte van cup cake) 1,85
Mini-appeltaart uit eigen bakkerij (grootte van klein soesje) 1,30
Taart van het seizoen zonder/met slagroom uit eigen bakkerij 2,75 / 3,25
Plaatkoek Appel uit eigen bakkerij 1,85
Plaatkoek Chocolade uit eigen bakkerij 1,85
Boterkoek uit eigen bakkerij 1,85
Cup cake uit eigen bakkerij 1,85
Bonbon 1,45

Hartig Per stuk
Warm Brabants worstenbroodje uit eigen bakkerij      groot / mini 2,75/2,25
Stokbrood hapje hartig belegd 2,00
Quiche huisgemaakte 2,00
Fruitcocktail 2,00
Fruit per stuk 1,00
Bitterballen (portie 8 stuks 4,60
Mix van bittergarnituur (portie 8 stuks) 5,75
Wrap met bijv: roomkaas/zalm/tonijn/ham 1,75
Amuse Glaasje gevuld met bijv; tonijn-vis salade -kaas salade 2,00
Prikker  Mozzarella/ tomaat  of  Prikker kaas / worst 1,75
Nootjes per bakje 2,00

Lunch mogelijkheden
Soep van het moment met stokbrood en kruidenboter groot/klein 4,95/2,60
1 zacht belegd broodje         (wit/bruin) (ham, kaas) 2,75
1 zacht Luxe belegd broodje (wit/bruin) 3,25
1 hard broodje belegd met ham, kaas 3,25
1 hard broodje luxe belegd 3,75
Soep van het moment met twee luxe belegde broodjes 1 hard en 1 zacht 11,95
1 Zacht broodje met een rundvleeskroket en mosterd 4,50
1 Kroket (los) / tipje mosterd of mayonaise = bij te bestellen 2,50 /0,40
In de Roos Lunch Klein Zoals beschreven op onze menukaart in het
lunchcafé.

9,75

in de Roos Lunch Groot Zoals de kleine lunch in de Roos en een
heerlijke soep, stokbrood met kruidenboter vooraf.

13,00

Diner mogelijkheden
in overleg met de bedrijfsleider Wij kunnen een voorstel doen of u

kunt u laten verrassen waarbij u aangeeft wat u niet wenst.

voor Groepen
vanaf 10 personen

High tea: In overleg met de bedrijfsleider Per persoon

Heerlijke verwennerij met een huisgemaakte soep, diverse
kleine hartige lekkernijen en diverse zoete lekkernijen.

volwassenen
20,50
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Onze gerechten bereiden we zo veel mogelijk met biologische, fairtrade en streekproducten.
Met eventuele wensen, diëten, allergenen, houden wij graag rekening. Geef deze aan ons door.
De Prijslijst is inclusief btw, Bij de Zaalhuur is btw verlegd van toepassing

Bereikbaarheid

In de Roos ligt in het historische centrum van Zaltbommel, wat uitstekend bereikbaar is vanaf
de A2.
Meerdere keren per uur gaat er een bus van station Zaltbommel  naar het centrum.

Parkeren
Aan en op de Markt in Zaltbommel is sprake van betaald parkeren.
Op loopafstand is een parkeerterreinen
waar u gratis kan parkeren ( Beersteeg)

Betalen

U kunt parkeergeld betalen op één van de volgende manieren:

● via uw mobiele telefoon. Hiervoor meldt u zich aan bij één van de parkeerproviders. Dat zijn
Park-line, Yellowbrick, Parkmobile, ANWB Parkeren, SMS-Parking en EasyPark

● met uw pinpas bij de parkeerautomaat
● via muntgeld bij de parkeerautomaat

Tijden voor betaald parkeren
● Maandag t/m donderdag:    09.00 - 18.00 uur
● (extra) Koopavonden vrijdag:    18.00 - 21.00 uur
● Zaterdag:                     09.00 - 18.00 uur

Op de maandagen na 22.00 uur wordt de markt opgebouwd,
auto's die dan nog op de Markt geparkeerd staan worden na 22.00 uur weggesleept.

https://www.zaltbommel.nl/inwoner-en-ondernemer/openbare-ruimte-en-verkeer/parkeren/parke
ren-en-parkeertarieven
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