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BRINGING PEOPLE 

TOGETHER 

UNIQUE COMBINATION

OF VENUES 

SURROUNDED BY 

NATURE
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A warm welcome
 “Bringing people together”

Ieder seizoen buigen wij  ons over onze event concepten, brainstormen we met onze executive chef hoe we weer kunnen 

verrassen met mooie producten, bi jzondere food concepten en (vergader)arrangementen. Alles met als doel om iedere keer weer een evenement neer te zetten 

dat inspireert en bijdraagt aan jouw doelstel l ingen. Al 50 jaar streven wij  naar het creëren van onvergeteli jke ervaringen die mensen bij  elkaar brengen. 

Onze verschil lende eventruimtes hebben elk een eigen sfeer en karakter en sluiten daardoor aan op de meest uiteenlopende evenementen.

Bij  het organiseren van een evenement komt veel ki jken. Ons doel is om dat zo veel mogeli jk uit  handen te nemen zodat j i j  je kunt 

bezighouden met andere belangri jke zaken; de content van je boodschap bepalen, gasten de aandacht geven die ze verdienen en 

het maximale effect van de bijeenkomst real iseren.

Heb je specif ieke wensen of wil  je een voorstel op maat? Wij denken graag met je mee!

Sjors,  Martine en Lisa

Claus |  Bosweg 19 |  2131 LX Hoofddorp |  T 023 556 00 65 |  E sales@claus.nl |  W claus.nl

OUR SUSTAINABLE PLEDGES 

Wij zi jn toegewijd aan het volgen, verbeteren en promoten van goede duurzaamheidsprakti jken. Bi j  zakeli jke besl issingen, ook strategisch, 

wordt rekening gehouden met het in evenwicht brengen van de economische behoeften van ons bedri j f .  Wij  nemen verantwoordeli jkheid voor 

onze omgeving en het sociale welzi jn van al degenen met wie we samenwerken. Onze sustainable pledges zi jn. . .

PRODUCTEN

Onze producten worden met zorg

door onze chef uitgezocht en

zijn het liefst biologisch.

LEVERANCIERS

Wij maken bij voorkeur en met

trots zo veel mogelijk gebruik van

lokale duurzame leveranciers.

AFVAL

Ons afval wordt gescheiden en wij

werken bij voorkeur alleen met 

biologisch afbreekbare waste.

ZOUT

Voor de gezondheid van onze

gasten gebruiken wij minder

zout in onze gerechten.

BUURT

In 30 jaar is er een hechte band

met de buurt opgebouwd. Wij 

steunen graag waar dat nodig is.

KLIMAAT

Wij maken op een bewuste en 

energiebesparende manier gebruik

van verlichting en verwarming.

TEAM

Ontwikkeling van ons personeel

doen wij o.a. via ons Talent

Program. Team = family.

BETER VLEES

Al het vlees dat wij gebruiken is van 

de allerhoogste kwaliteit. Omdat te 

bereiken moet het dier een goed, 

stressvrij leven leiden. Wij werken 

samen met de allerbeste Ranches in de 

USA voor ons Prime Angus rundvlees en 

Spanje voor ons Duroc varkensvlees. 

https://clausparkcollection.nl
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CAPACITEIT (personen)  Cabaret  Theater U-vorm  Diner Receptie    m2

The Patio       

The Farmhouse (TFH)       

Barraca    

IJzeren Frits beneden

IJzeren Frits boven       

Paparazzi  Bar (PB)    

Claus exclusief op aanvraag

120

25

20

400

80

30

82

25

10

18

220

60

200

10

30

50

450 terras 80

120 terras 100 

terras 80

50 terras 120

80

400

175 

350

80

70

60

PLATTEGROND EN CAPACITEITEN

CLAUS

COURTYARD

123

45

LO B B Y

B R A S S E R I E

T H E  M A R K E T

67

98

10

AU D I TO R I U M 

FOY E R
 E A ST

F OY E R  W E S T

J E U  D E  B O U L E S

C H A L E T

T H E  YA R D 

T E R R AC E 

< - C L AU S

H A L LW AY TO  E L E VATO R  N E W  R O O M S  &  TO  PAT H W AY TO  C L AU S 

TERRAS

TERRAS

TERRAS
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RUIMTES

De Metzhoeve aan de kruisweg rond 1980
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THE PATIO
 

Op de oude binnenplaats van de Mentzhoeve boerderi j 

(uit  1858) bevindt zich The Patio. Een ruime en 

multifunctionele zaal met natuurl i jk daglicht door het 

glazen dak, een verticale tuin als achterwand

en buitenterras. 

Voor een evenement tot 450 personen is The Patio  

de perfecte ruimte voor plenaire sessies, congressen, 

bedri j fsfeesten en diners. Voor groepen groter 

dan 450 personen kan The Patio gecombineerd 

worden met The Farmhouse. 

  • 6m2 videowall    • Buffetruimte

  • Line Array soundsystem • Bar

  • Podium (3x4m)  • Fotogenieke wand

  • Privéterras   • Lichtinstal latie

  

   

   Max. 450 p. |  400 m2
BloemBloem is onze partner

voor inrichting en decoratie. Zi j 

zorgen voor compleet ingerichte 

evenementen met de mooiste 

bloemen, planten, meubilair en 

decor voor de perfecte sfeer.

BLOEMBLOEM
CONCEPT, DESIGN, DECORATION
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THE FARMHOUSE
EST. 1858

 

Ooit was The Farmhouse één van de stal len van de 

Mentzhoeve boerderi j .  De karakterist ieke

ruimte heeft een hoog dak met authentieke balken. Hier 

kom je samen voor een zakeli jke of feestel i jke 

bijeenkomst, voor een high-end presentatie of een 

heerl i jke barbecue op de Zuid-Afrikaanse braai 

op het terras in landeli jke st i j l .

 

The Farmhouse is een multifunctionele ruimte voor 

evenementen tot 120 personen, met grote open haard en 

directe toegang tot het terras. Versterk het 

buitenlevengevoel met pure streekproducten en 

verrassende wijnen.

   • Beamer met scherm

   • Privéterras met Zuid-Afrikaanse braai

   • Buffetruimte

   • Bar

   • Podium (indien gewenst)

  

Max. 120 p. |  175 m2



12 13

IJZEREN FRITS
 

IJzeren Frits heeft de look & feel van een stoere sociëteit 

met relaxte zithoeken en plek voor een presentatie.

Daarnaast beschikt de ruimte over een pantry met 

de mogeli jkheid tot een volledig self-service 

arrangement met als concept ‘food is a social act’ . 

Meer informatie over dit arrangement 

vind je op blz.  18.

Op de begane grond zi jn al le faci l i teiten aanwezig voor 

een board meeting, bi jeenkomst of vergadering. 

De vintage sportruimte op de eerste verdieping

is een multifunctionele (break-out) ruimte.

   • 75 inch Smart TV met Apple TV 

 en Chromecast

   • Beamer met scherm

   • Whiteboard

   • Pantry met self-service

   • Privéterras

   • Vergader/bil jarttafel

 

Max. 35 p. |  80 m2
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BARRACA 
RODIZIO GRILL & BAR

 
Een Brazi l iaans restaurant met een stoer en warme interieur. 

De bekende Amsterdamse architect Ronald Hooft heeft 

gebruikgemaakt van natuurl i jke materialen zoals hout, 

leer en industriële elementen als beton en staal. 

Het restaurant is gebouwd in de ruim 150 jaar oude schuur 

van de Mentzhoeve (1858).  De schuur heeft door het houten 

dak met steunbalken zi jn authentieke sfeer behouden. In 

de cocktai lbar,  met uitzicht op de gri l l ,  en rondom het buffet 

zi jn kleurri jke Portugese tegelt jes verwerkt. 

 
Wil  je ook genieten van het Barraca concept als onderdeel 

van een evenement? Informeer naar de mogeli jkheden. 

Max. 200 p. |  350 m2

4,5
NUMMER 1 RODIZIO RESTAURANT IN NEDERLAND 

VOLGENS TRIPADVISOR, FACEBOOK & GOOGLE!
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PAPARAZZI 
BAR & TERRAZZO

  

Midden in het har t van Claus v ind je 

Paparazzi  Bar & Terrazzo; een gezell ige bar

voor k leinschalige en informele evenementen, diners,  

borrels en recepties voor gezelschappen tot 80 personen. 

Paparazzi  grenst direc t aan The Patio en is daardoor ook

geschik t als ont vangst- of break-out ruimte.

   • Pooltafels

   • Aansluit ing patio

   • Volledig ingerichte bar

Max. 60 p. |  120 m2
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CLAUS BOWLING
 

Claus is met 20 moderne bowlingbanen de groots te 

bowling in de regio Haar lem, Haar lemmermeer 

en Amsterdam. De bowling heef t een American 

50’s-s t y le res taurant met keuze uit verschil lende 

arrangementen. De compleet nieuwe bar is s inds deze

zomer een echte eye-catcher. K ies voor een tradit ioneel 

potje bowlen of probeer als één van de eers ten in Europa de 

gloednieuwe bowlinggame Hyperbowlen. Hierbi j  draait het 

niet al leen om het raken van de pins, maar scoor je ook

 dubbele punten v ia l ichtgevende targets langs de baan. 

T ip: organiseer na de bi jeenkomst een 

bowlingtoernooi of ga al l - in en huur de bowling

exclusief voor je evenement. 
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LOCATIEKOSTEN

 

The Patio 2195

The Farmhouse est. 1858  795

IJzeren Frits 495

Paparazzi Bar  395

Barraca 1995

Hele locatie (ex. bowling) pri js op aanvraag

* Alle prijzen zijn per dagdeel,  exclusief btw en exclusief F&B.

* Voor een opeenvolgend dagdeel wordt 40% van de zaalhuur berekend.

* Er kan een minimale omzetgarantie gehanteerd worden.

Dagdeel 1 09.0 0 - 17.0 0 uur

Dagdeel 2 18.0 0 - 02.0 0 uur

CONCEPTEN

Met 6 verschil lende ruimtes binnen onze locatie bieden wij  de cul inaire basis voor een grote diversi teit 

aan evenementen. Van een groot congres tot int ieme borrel,  van een high-end si tdown dinner tot aan een 

toegankeli jke food market. Wij  werken waar mogeli jk lokaal en seizoensgebonden en onze gerechten zi jn 

al t i jd versen verrassend. Onze chef s telt ieder seizoen de food concepten van onze 

ar rangementen samen. Daarbi j  z i jn no waste en low foodmiles belangri jke kernwaarden.

Uiteraard hebben wij  voor al  onze ar rangementen een vegetar ische var iant en houden wij  rekening met de

specif ieke dieet wensen van onze gasten.

Ons sales team staat k laar om vol enthousiasme een passende of fer te te maken voor jouw evenement,

met de ar rangementen als basis en genoeg ruimte voor

persoonli jke wensen. 
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Pão de queijo

Churrasco gril l 
geserveerd door passadores

Picanha

Maminha

Kippendij

Premium ribs (Duroc)

Alcatra

Brazi l iaanse worst 

Hele zalmzijde

Ananas

Fresh market table
Verse en gezonde salades die perfect aansluiten 

bij  de gerechten in buffetstyle

Inclusief  Verse fr ites |  Gebakken banaan |  Diverse sauzen 

Dessert
Coconut ice cream | Cookie crumble |  Chocoladesaus 

Verschillende Passadores lopen continu rond met 

grote spiesen en snijden op verzoek een mooi stuk 

vlees aan tafel voor je af. Daarnaast biedt de 

fresh market table de allerlekkerste voor- en 

bijgerechten. Zo ervaar je met familie, vrienden, 

zakenrelaties of geliefde de bijzondere 

Braziliaanse keuken.

Op tafel
Zuurdesembrood  |  Hollandse grasboter

Voorgerecht
Beef  |  Tataki

of 

Buratta |  Wilde tomaten |  Basi l icum cress

Tussengerecht
Raviol i  bospaddenstoelen |  Truffelboter

Hoofdgerecht
Rib-eye  |  Pompoencrème |  Chimichurri  |  Mizuna rosso 

of

Caulif lower steak |  Pompoencrème |  Harissa |  Mizuna verde

Nagerecht
Gemarineerde ananas |  Panna cotta |  Granaatappel | 

Bramencoulis |  Citroen cress

CHEFS SIGNATURE

SIT-DOWN
DINNERS

SOMS ZIT HET SUCCES IN DE EENVOUD, IN DE PUURHEID EN

 AUTHENTICITEIT. ERVAAR DE KRACHT VAN KLASSIEKERS IN EEN 

MODERN JASJE, MET LIEFDE SAMENGESTELD DOOR;

 

ONZE CHEFS

3-gangen menu  45,50 p.p.
4-gangen menu  55,50 p.p.

CHURRASCO RODIZIO
BARRACA STYLEBEM-VINDO 

A BARRACA

52,50 p.p.

Bem-vindo ao nosso restaurante 

exclusivo  saudar Anderson

Onze chefs bereiden de gerechten met passie, 

de diversiteit die zi j  verzorgen in de 

gerechten maakt elk gerecht uniek. Daarnaast 

staat duurzaamheid hoog in het vaandel 

en werken onze chefs alt i jd met 

seizoensproducten van lokale leveranciers. 

Uw gast zal deze avond volop genieten van 

mooie smaakvolle gerechten. 
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BARBECUE PITMASTERFAMOUS BRAAIMASTER
THE FARMHOUSE ONLY ( ZIE BLZ 8 )

OUR LEGACY, OUR ROOTS. 

GEPERFECTIONEERD, UP-TO-DATE 

EN ALOM GEPREZEN. DIT IS CLAUS. 

ERVAAR ONZE UNIEKE BARBECUE- EN 

GRILLCONCEPTEN IN BUFFETVORM. 

Braai
Angus braaiburger

Kippendij  van de Kemperhaan |  Black pepper

Boerenwors

Hele zalmzijde |  Citroen |  Pir i  pir i

Sir l ion steak |  Black garl ic

Potj ie |  Braaimasters specialty

Gepofte bloemkool |  Harissa | 

Gegri lde pompoen |  Dadels |  Feta

Salades
Verse en gezonde salades die perfect aansluiten 

bij  de gerechten die van de braai komen

Inclusief Verse fr ites |  Bourgondisch brood |  Diverse sauzen

Dessert
Mango sorbeti js |  Cookie crumble |  Passievruchtensaus 

Verzamel rondom de Zuid-Afrikaanse braai en aanschouw de 

kunsten van onze braaimaster. Laat je gasten genieten van de 

perfecte sfeer en onze bijzondere gerechten. Een evenement met 

een internationaal karakter en Hollandse kwaliteit.

 
Breekbrood met tapenade op tafels Breekbrood met tapenade op tafels

Barbecue
Pulled pork

King of barbecue: brisket

Gamba’s |  Sweet corn |  Roseval |  Selderi j 

Premium Ribs (Duroc)

Kippendij  van de Kemperhaan |  Barbecue

Gepofte bloemkool |  Harissa | 

Gegri lde pompoen |  Dadels |  Feta 

Sides
Mac & Cheese |  Potato Salad | 

Coleslaw |  BBQ beans

Inclusief  Verse fr ites |  Casino brioche brood |  BBQ sauce

Dessert
Homemade american cookie |  Witte chocoladeijs

Onze barbecue, The Red Litt le Smokehouse van J&R Manufacturing

is volledig houtgestookt. Ze is de grote l iefde van onze chef en brandt 

op appelhout vanwege de milde rooksmaak. Low, slow en ful l  of f lavours. 

Een unieke barbecue experience in de vorm van een buffet.

45,50 p.p.  (v.a. 40 personen)45,50 p.p.  (v.a. 40 personen)
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WALKING DINNER
7-GANGEN 

In plaats van een statisch diner, gebonden aan tafels, is iedereen vrij om rond te lopen en van gesprek tot gesprek 

te gaan. Geef de avond een invulling die naast het entertainment vol staat van interessante ontmoetingen en 

tegelijkertijd kunnen je gasten genieten van de diverse, verrassende gerechten. Deze worden op bijzondere wijze 

gepresenteerd, altijd passend bij het gerecht en makkelijk staand te eten. 

VEGGIE DELIGHT

VOORGERECHT

Steak tartaar carpaccio |  Eastern style

Burrata |  Tricolore tomaten |  Basi l icum cress

Soep van het seizoen

HOOFDGERECHT

Doperwten raviol i  |  Muntboter 

Sir loin steak |  Dikke fr iet |  Mayonaise

Zalm steak |  Groene asperges |  Limoen dressing | 

Citroen cress

NAGERECHT

Cheese cake |  Roodfruit

DOOR CHEF IVAR KRONENBURG  

CLASSIC MENU

CAULIFLOWER BITES
BIOLOGISCHE GROENTEN

Onze groentes zi jn biologisch en worden speciaal 

geleverd door onze locale leveranciers. Onze groentes 

worden bereid op de bbq of gri l l . 

GECERTIFICEERDE MSC VIS

Al onze vis heeft het MSC keurmerk, een internationaal 

keurmerk voor visproducten afkomstig van duurzame en 

goed beheerde visseri j .  Hiermee wordt zo min mogeli jk 

schade toegebracht aan het leven in de zee.

VIS

VOORGERECHT

Watermeloen |  Feta |  Munt

Burrata |  Tricolore tomaten |  Basi l icum cress

Soep van het seizoen

HOOFDGERECHT

Doperwten raviol i  |  Muntboter 

Caulif lower bites |  Parmezaan |  Truffelmayonaise |  Dikke fr iet

Portobello steak |  Groene asperge | 

Sesam pecan dressing |  Aff ina cress 

NAGERECHT

Cheese cake |  Roodfruit

46,50 p.p. (v.a. 40 personen) 42,50 p.p. (v.a. 40 personen)



28 29

THE SIDE SHOW

Heerl i jke gerechten met als 

geheim ingrediënt “ti jd”
FOODMARKET
EEN FOODMARKET MET GERECHTEN WAARVAN DE CHEF 

IEDER SEIZOEN DE SAMENSTELLING OPNIEUW BEPAALD. 

MET DUURZAME PRODUCTEN, VAN LOKALE LEVERANCIERS. 

Op tafel plaatsen wij heerlijke table bites in de vorm van brood en dips.

Bringing people together!

Het gehele assortiment 

51,50 p.p.  (v.a. 100 personen)

CHURRASCO BARBECUE PITMASTER POTLUCK CLUB

S L O W C O O K I N G

Gegrilde kippendij 

Black pepper steak 

Brazil iaanse worstjes

Tri-Tip (maminha)  

Ananas van de spies 

Gegri lde groenten 

van de spies

Pulled pork 

Burnt ends

Caulif lower

Moqueca

Gestoomde vis en garnalen | 

Rode curry

Knoflookrijst

Feijoada

 Rundvlees |  Chorizo |  Spek 

|  Paprika |  Zwarte bonen | 

Groene kruiden

Kippenstoof

Cajun krielt jes

Salades 

Marktgroenten 

Vers brood 

Dips 

De Barraca Experience. 

Een stand bemand door een 

van onze gri l lmasters en 

boordevol authentieke 

Brazi l iaanse gerechten.

Pompoen en feta

Mac’n cheese

Onze barbecue, 

The Red Litt le Smokehouse 

van J&R Manufacturing? is 

volledig hout gestookt. Ze 

is de grote l iefde van onze 

chef en brandt op appelhout 

vanwege de milde rooksmaak. 

Low, slow en ful l  of f lavors.

Een tafel vol met lekkere 

salades, groentes en vers 

brood met dips. Perfect voor 

een bijgerecht bij  één van 

onze hoofdgerechten. 

Onze vriendeli jke medewerkers 

lopen allround door de zaal met: 

Puntzak verse fr iet mayonaise 

Sl iders: rund en vega

Om de avond met een zoete 

noot af te sluiten gaan wij 

rond met 

Ben & Jerry's ice cream

Cornetto

Fruit i js jes

Churro's

met kaneelsuiker

28 29
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MEETING  
PACKAGES

Combineer een bijeenkomst in onze unieke vergaderzalen met 

één van onze vergaderarrangementen. Alle meeting packages 

zijn inclusief onbeperkt koffie, thee en (fruit)water, 

snelle wifi en de benodigde vergaderfaciliteiten.

4-uurs package  23 p.p.

 Ochtendprogramma:  ontvangst met zoetigheid

4 uur vergaderen |  energieke ochtendbreak

Middagprogramma:  ontvangst met zoetigheid 

4 uur vergaderen |  energieke brainstormboost

8-uurs package  57,50 p.p.

Het ochtend- en middagprogramma van de 4-uurs 

package, inclusief The Lunch Table. 

THE LUNCH TABLE +24,50 p.p.
Een tafel vol met verse producten waarmee de gasten zelf 

hun ideale lunch samenstellen. 

(voor groepen onder 40 p. geldt 90,- meerprijs)

THE INTERNATIONAL LUNCH +28,75 p.p.
Verse en gezonde lunch met warme en koude gerechten.

AFTER WORK BORREL  +18 p.p. 
Sluit de dag goed af met speciaalbiertjes, Heineken 0.0%,

wijn of fris, gecombineerd met groentechips, noten en 

puntzak verse frites met mayonaise.

WIJ SERVEREN HEINEKEN 0.0%

Drink responsible: Heineken 0.0% is een verfrissend en fruitig alcoholvri j 

biertje met een zacht moutige body. Benieuwd? Proef het zelf!

A PRIVATE GATHERING
IN IJZEREN FRITS ONLY

Wil je ongestoord brainstormen in een gastvrije setting, met een brede selectie aan culinaire items binnen handbereik? IJzeren Frits biedt de 

mogelijkheid voor een volledig self-supporting arrangement. Gedurende de bijeenkomst staat de pantry gevuld met heerlijke bites, broodjes, zoetigheid, 

smoothies, koffie, thee en nog veel meer lekkers.

57,50 p.p. 

(voor een 8-uurs package)

31
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F&B, ENTERTAINMENT & EXTRA

Verse fr iet |  Dijon mayonaise 

4,75

Mini Burger |  Botersla | 

Relish van rode ui |  Saus 

8,25

Broodje pulled pork 

8,25

Nacho’s  

6,50

vanaf 40 personen

LATE NIGHT SNACKS CROSTINI BAR

Vanaf een houten bar belegt onze 

chef ti jdens jouw feestavond 

gedurende 2 uur de lekkerste 

crostini’s. Met ingrediënten als: rauwe 

ham, gerookte zalm, diverse kazen 

en worsten, gegri lde groenten en verse 

groene kruiden. Op de bar 

staan ook schalen met oli jven,

diverse soorten hummus met crackers 

en crudité. Daarnaast serveren onze 

kelners ti jdens die 2 uur ook

bitterballen en falafelbites (2 p.p.)

BITES
Tasty bites    4,10 p. 

st.

Bl ini  gerookte zalm 

Blini  rauwe ham 

Thai chicken spiesje 

Crostini  met geitenkaas crème 
en muhammara 

Bittergarnituur  3,95 p. 3. 

Bitterbal

Kaasstengel

Samosa’s

Chicken bite

Vega bittergarnituur  4,50 p. 3.

Table bites

Notenmix 2,50 p.p.

Oli jvenmix 2,50 p.p.

Crudité  2,95 p.p.

Nacho’s 2,95 p.p.

Plankje met diversen 5,50 p.p.
Olijven |  Worst van Oli jck |  Kaas | 

Zuurdesembroodje |  Dip

17,50 p.p. (v.a. 40 personen)
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Binnenlands drankenarrangement

Onbeperkt bier van de tap | witte wijn | rode wijn | rosé | 

fr isdranken | binnenlands gedisti l leerd 

(vieux, jonge jenever, bessenjenever, Beerenburg)

1 uur   17 p.p.

2 uur    23  p.p.

3 uur   28  p.p.

4 uur   31  p.p.

5 uur   34  p.p.

6 uur   37  p.p.

Verlengen dranken 0,5 uur 9 p.p.

Verlengen dranken 1 uur 12 p.p.

Uitbreiding drankenarrangement  (o.b.v. 4 uur)

Speciaal bieren Bar ( IPA, Witbier,  Pi ls etc.)   8,95 p.p.

Cocktai l  bar;  12,5 p.p.

Caiprinha’s |  Mojito’s |  Martini ’s (passievrucht/espresso) 

Cocktai l  bar non-alcoholic;  9,95 p.p.

G&T bar 10,95 p.p.

Verschil lende Gin’s |  Premium Tonic |  Diverse add-ups 

Buitenlands gedisti l leerd 13,5 p.p.

Welkomstdranken | aperitief

Welkomstcocktai l   9,5 p.glas

Martini  prosecco    6,5 p.glas

Taitt inger Champagne   11 p.glas

Drankenarrangementen

High speed internet vanaf 125 

Heaters   45

Gekleurde loper  14,5

Hostess incl.  styl ing  100 p.u.

Fl ipover 25 p.s.

Security  47,5 p.u.

Parkeerbegeleiding 35

Golfkar + chauffeur 50

Garderobedame   32,5

Toiletdame 32,5

Onderstaande tarieven zi jn enkel van toepassing indien u 

de personele standaard van Claus wenst te verhogen ti jdens 

uw event.

Event manager  50

Medewerker bediening   35

Zelfstandig werkend Kok   42,5

Technische medewerker  32,5

Schoonmaker  27,5

*Minimale afname is 4 uur       

 

Extra services/Personeel
Brazi l iaanse samba danseressen  vanaf 300

DJ   vanaf 1.600

Saxofonist / Trompetist 650

Magische fotospiegel vanaf 885

Lichtletters 50 p.s.

Mental ist vanaf 650

Oesterdame |  Man vanaf 500

Karaoke caravan  vanaf 2250

Mini reuzenrad  vanaf 1600

Polaroid meisje (1)  vanaf 600

Entertainment & Food Experiences 

Silent Disco vanaf 495

Coverband pri js op aanvraag

Uiteraard bieden wij  nog veel meer opties voor entertainment en 

food experiences. Wij  zi jn benieuwd naar uw wensen en ideeën. 

Wij  denken graag mee over hoe we dit kunnen real iseren. 

Bowling (pri js per baan) 32,5

Bowling cl inic vanaf 650

Escape world rooms pri js op aanvraag 

energizers   15 p.p.

Escape challenge  39 p.p.

VR Game   41 p.p.

Robinson Crusoe 39 p.p.

Vierkamp v.a. 42 p.p.

Lasergamen 900

Boetseer je collega 34,95 p.p.

I jssculpturen maken 49 p.p.

 

Activiteiten
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Courtyard by Marriott 
Amsterdam Airport

Claus is onderdeel van Courtyard by Marriott, gelegen in het 

Haarlemmeerse bos. Vanaf Amsterdam Airport Schiphol brengt 

de shuttlebus u naar het hotel, waarna u heerlijk tot rust kunt 

komen in onze moderne kamers aan de rand van het bos. 

123

45

LO B B Y

B R A S S E R I E

T H E  M A R K E T

H A L LW AY TO  E L E VATO R  N E W  R O O M S  &  TO  PAT H W AY TO  C L AU S 

67

98

10

AU D I TO R I U M 

F OY E R

 E A S T

F OY E R  W E S T

J E U  D E  B O U L E S

C H A L E T

T H E  YA R D 

T E R R AC E 

< - C L AU S

Courtyard by Marriott
Het comfortabele 4-sterren Courtyard by Marriott hotel, met 260 hotelkamers en 10 

vergaderzalen, ligt op loopafstand van Claus. De moderne kamers zijn uitgerust met alle 

gemakken voor de (zakelijke) reiziger zoals luxueuze Marriott bedden, geluidsdichte ramen en 

deuren, USB stopcontacten, Smart TV met Chromecast en gratis wifi. In combinatie met Claus is 

het hotel de perfecte uitvalsbasis voor een meerdaags event vlakbij Schiphol.  

20 MTR.
VAN 
CLAUS
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Claus beschikt over gratis parkeergelegenheid op locatie.

Bosweg 19 2131 LX Hoofddorp |  T 023 556 00 65 |  E sales@claus.nl  |  W clausparkcollection.nl

sales@claus.nl
https://clausparkcollection.nl

