
VERGADERARRANGEMENTEN DE RITSZ 
Bar Brasserie De Ritsz is gevestigd in de binnenstad van Alkmaar nabij een grote  
parkeergarage en op 10 minuten loopafstand van het station. De Ritsz is dé ideale plek 
voor vergaderingen, presentaties, workshops en zakenlunch, -diner of -borrel. 

De Ritsz beschikt over twee zalen: 
 - op de 1e etage is een zaal met eigen bar tot ca. 20 personen. 
 - op de begane grond is een stijlvolle serre voor ca. 100 personen met eigen bar  
 en een aangrenzende binnentuin.  

De zalen zijn voorzien van airconditioning en WIFI. Op de begane grond is een rolstoel-
toegankelijke toiletruimte. De Ritsz biedt verschillende arrangementen aan, maar het is ook 
mogelijk om afspraken op maat te maken. 

Huurprijzen materialen:
- Gebruik beamer en scherm (alleen boven beschikbaar)   12.5 
- Gebruik flip-over         4.5 
 

ARRANGEMENTEN
VERGADERARRANGEMENT BASIS       12.5 p.p.
9.00  - 13.00 of 13.00  - 17.00 uur         
- Zaalhuur 
- Onbeperkt koffie/thee/koekjes       
- Water

 
VERGADERARRANGEMENT LUNCH 1      26 p.p.
9.00 - 13.00 of 13.00 - 17.00 uur         - Zaalhuur 
- Onbeperkt koffie/thee/koekjes 
- Water 
- Lunch, bestaande uit: 
 - Kopje tomatensoep
 - Broodje kalfsvleeskroket
 - Verschillende sandwiches belegd met:
  - Gerookte zalm
  - Carpaccio
  - Ham- en eiersalade
  - Tonijnsalade
  - Belegen Noord-Hollandse kaas
 - 1x koffie/thee/melk   



 
VERGADERARRANGEMENT LUNCH 2     26 p.p.
9.00  - 13.00 of 13.00  - 17.00 uur         
- Zaalhuur 
- Onbeperkt koffie/thee/koekjes       
- Water 
- Ronde frisdrank 
- Lunch: maaltijdsalade naar keuze geserveerd met brood:   
 - Lamshamsalade met appelkappertjes, balsamico-dressing, zongedroogde tomaat
 - Gegrilde groente met brokkelkaas, pecannoten, puntpaprika (v) 
 - Forelsalade met avocado, knoflookcroutons, paprikasalsa, gegrilde asperges
- Koffie/thee/melk  
 VERGADERARRANGEMENT LUNCH 3     34 p.p.
13.00  - 18.00 uur         
- Zaalhuur 
- Onbeperkt koffie/thee/koekjes       
- Water 
- Ronde frisdrank 
- Lunch - keuze Lunch 1 of 2 
- Na afloop twee drankjes en borrelhapjes aan de bar

VERGADERARRANGEMENT HELE DAG      45 p.p.
9.00  - 18.00 uur  
- Zaalhuur 
- Onbeperkt koffie/thee/koekjes       
- Water 
- Twee ronden frisdrank 
- Lunch - keuze Lunch 1 of 2 
- Na afloop twee drankjes en borrelhapjes aan de bar

VERGADERARRANGEMENT DINER 1     49.5 p.p.
13.00  - 18.00 uur         
- Zaalhuur 
- Onbeperkt koffie/thee/koekjes 
- Water 
- Ronde frisdrank       
- Aansluitend 3-gangen keuzemenu:  
 - Voorgerecht  
 - Keuze uit 3 hoofdgerechten (vis, vlees, vegetarisch) 
 - Grand dessert 
 - Twee drankjes tijdens diner

 

 



VERGADERARRANGEMENT DINER 2     46.5 p.p
13.00  - 18.00 uur         
- Zaalhuur 
- Onbeperkt koffie/thee       
- Water 
- Ronde frisdrank 
- Aansluitend Walking dinner 
- Twee drankjes tijdens diner

VERGADERARRANGEMENT HELE DAG INCLUSIEF DINER  73 p.p.
9.00  - 18.00 uur         
- Zaalhuur 
- Onbeperkt koffie/thee       
- Water 
- Onbeperkt frisdrank 
- Lunch, bestaande uit: 
 - Kopje tomatensoep
 - Broodje kalfsvleeskroket
 - Verschillende sandwiches belegd met:
  - Gerookte zalm
  - Carpaccio
  - Ham- en eiersalade
  - Tonijnsalade
  - Belegen Noord-Hollandse kaas
 - 1x koffie/thee/melk
- 3-gangen keuzemenu of Walking Diner
- Twee drankjes tijdens diner

Bij dit arrangement is het gebruik van beamer, scherm en flip-over gratis. 

Meer informatie of een reservering maken?
Neem contact met ons op via info@deritszalkmaar.nl of 072-2206021.


