Zakelijke
Arrangementen

Zakelijke bijeenkomsten
Merz Dordrecht is een eigentijdse informele locatie voor het organiseren van al uw evenementen en
bijeenkomsten. Wij zijn gevestigd in een oud pakhuis uit 1640 aan een oude werkhaven aan de rand van het
centrum van Dordrecht.
De totale capaciteit van ons pand bedraagt 500 personen!
Op de begane grond hebben wij een gezellig bargedeelte en informeel restaurant. Onze zaal op de eerste
verdieping heeft juist een typisch industriële uitstraling waarbij de authentieke kenmerken van ons pand zijn
behouden. Onze locatie is flexibel in te delen, ruim en voorzien van diverse faciliteiten om uw evenement/
bijeenkomst te laten slagen.

Mogelijkheden

Ons restaurant en bar op de begane grond lenen zich uitstekend voor borrels, recepties, lunches en diners.
Onze multifunctionele bovenzaal op de eerste verdieping is uitermate geschikt voor lezingen, vergaderingen,
workshops, recepties en exclusieve diners voor grote gezelschappen.

Personeelsuitje/teambuilding
Door onze unieke locatie aan het water aan de rand van het historisch centrum en ons brede netwerk aan
professionals kunnen wij aan uw business event een (ont)spannende omlijsting geven met diverse activiteiten. Wat dacht
u van een lachworkshop als break in uw vergadering! Lunchen op het water terwijl u door de
binnenstad van Dordrecht vaart of misschien denkt u aan een teambuildingprogramma in de Biesbosch? Ook een
high-tea, high-wine, bierproeverij of cocktailworkshop behoort tot onze mogelijkheden.
Wij denken graag met u mee voor een programma op maat.
Een greep uit ons netwerk:
Lachworkshop - Alles Lach
RIB varen - Biesbosch Rib Experience
Rondvaarten en watertaxi - Imbarcazione Barone
Sportieve en recreatieve uitjes - Hattrick Sport

Cateringmogelijkheden op locatie
Wist u dat wij ook een lunch of diner op locatie kunnen verzorgen? Geheel verzorgde barbecue op een eigen gekozen
locatie? Een picknick op een boot? Een lekkere lunch bij u op kantoor? Onze keukenbrigade maakt het graag voor jullie
klaar en wij brengen het op de locatie van uw keuze.

Vergaderen
Heeft u speciale wensen voor bij uw bijeenkomst? Wij denken graag met u mee!
Enkele voorbeelden van arrangementen die wij u kunnen bieden:
Merz Basic
Onbeperkt koffie, thee en water
€ 8,50 per persoon per dagdeel, exclusief zaalhuur
Merz Plus (8 uur; bijv. 09.00-17.00 uur)
Onbeperkt koffie, thee en water en een gevulde koek in de zaal
Lunch in de vorm van een broodtafel inclusief soep en een stuk fruit
Gebruik beamer, scherm en flip-over
€ 28,50 per persoon, € 211,75 zaalhuur

Wij werken met seizoensgebonden producten, hierdoor kan ons aanbod wijzigen. Heeft u een allergie? Meld het ons!
Genoemde prijzen in deze brochure zijn op basis van minimaal 15 personen. Alle bedragen zijn inclusief BTW,
prijswijzigingen voorbehouden. Versie 2018-2 Zakelijke Arrangementen.

Losse verhuur
Afhankelijk van uw wensen is onze zaal en apparatuur ook los te huur.
Beamer met scherm € 25,Flip-over € 10,Microfoon € 25,Katheder €25,Zaalhuur € 211,75 per dagdeel (inclusief beamer, scherm en flip-over)

Opstellingen zaal

Theater:
		
Cabaret:
		
Carré: 		
Klas:
		
Blok:
		
U-vorm: 		
		
Out of the Box:
		
		
Café:		
Receptie:
Restaurant:
		

Rijen stoelen gericht op het podium, looppaden in de lengte in het midden en langs de muren.
Maximaal 100 personen.
Rijen stoelen en tafels gericht op het podium, looppaden in de lengte in het midden en langs de
muren. Niet alle stoelen staan in schrijfhouding bij de tafels. Maximaal 72 personen.
Tafels in een vierkant of rechthoek met een opening in het midden. Maximaal 56 personen.
Rijen stoelen en tafels gericht op het podium, gangpaden in de lengte in het midden en langs de
muren. Alle stoelen staan in schrijfhouding bij de tafels. Maximaal 50 personen.
Tafels in een vierkant of rechthoek zonder opening in het midden. Tafels kunnen in de lengte en in
de breedte tegen elkaar geplaatst worden. Maximaal 56 personen.
Tafels in een vierkant of rechthoek met één open zijde en een opening in het midden.
Maximaal 48 personen.
Zitkubussen in diverse speelse varianten in de zaal te plaatsen. Deze opstelling kan gecombineerd
worden met andere opstellingen voor een afwisseling tijdens de vergadersessie. Maximaal 20 		
kubussen eventueel aan te vullen met stoelen.
Combinatie van statafels en diverse zitjes door de zaal en op het podium. Maximaal 150 personen.
Statafels door de zaal. Podium is voorzien van enkele zitjes. Maximaal 200 personen.
Ingedekte restauranttafels, verschillende vormen en afmetingen, o.a. vierkant, langwerpig en rond. 		
Maximaal 100 personen.

Hapjes

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

I.
J.

Nootjes € 0,35 p.p. | in schaaltjes per 4 personen op de bar/tafels gepresenteerd
Turks brood met smeersels € 1,25 p.p. | in schaaltjes per 4 personen op de bar/tafels gepresenteerd
Bittergarnituur € 1,00 p.p. | 2 stuks bittergarnituur
Bitterballen € 1,50 p.p. | 2 stuks luxe Amsterdamse bitterballen
Stokbroodhapjes € 2,75 p.p. | 2 stuks luxe belegd met o.a. carpaccio, seranoham, brie en zalmtartaar
Wraprolletjes € 3,50 p.p. | 2 stuks gevuld met o.a. gerookte kip, zalm of geitenkaas
Fingerfood € 4,00 p.p. | diverse fingerfood hapjes 2p.p., o.a.: in knoflooksinaasappel-olie gebakken gamba’s |
bruschetta met aioli | sushi met wasabi en kikoman | kip yakitori met hoisin
Huisgemaakt salade borrelbuffet €10,50 p.p. | diverse huisgemaakte salades geserveerd met Turks brood met
smeersels | o.a.: gerookte kipfilet met gemarineerde groenten | salade caprese (tomaat, mozzarella, verse
basilicum) | aardappelsalade met avocado, vinaigrette, huisgerookte heilbot en bosui
Saté Merz en frites als aanvulling op het borrelbuffet € 7,50 p.p.
Tafelarrangement € 1,50 p.p. | kaasstengels, olijven en nootjes
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Drankarrangementen

Basis dranken:
Koffie en thee, frisdrank, huiswijn, pils van de tap
A. 1 uur € 8,50 p.p.
B. 1,5 uur € 10,50 p.p.
C. 2 uur € 13,50 p.p.
D. 2,5 uur € 16,- p.p.
E. 3 uur € 18,50 p.p.
F. 3,5 uur € 20,50 p.p.
G. 4 uur € 22,- p.p.
Receptie dranken:
Koffie en thee, frisdrank, huiswijn, pils van de tap, P.S.V., binnenlands gedistilleerd
H. 1 uur € 9,50 p.p.
I. 1,5 uur € 11,50 p.p.
J. 2 uur € 14,50 p.p.
K. 2,5 uur € 17,- p.p.
L. 3 uur € 19,50 p.p.
M. 3,5 uur € 21,50 p.p.
N. 4 uur € 23,- p.p.
Luxe dranken:
Koffie en thee, frisdrank, huiswijn, pils van de tap, P.S.V., schenkwhisky, binnenlands en buitenlands gedistilleerd
O. 1 uur € 12,50 p.p.
P. 1,5 uur € 16,- p.p.
Q. 2 uur € 19,50 p.p.
R. 2,5 uur € 23,- p.p.
S. 3 uur € 25,50 p.p.
T. 3,5 uur € 28,50 p.p.
U. 4 uur € 31,50 p.p.

Luncharrangementen

A. Broodbuffet € 12,75 p.p.
Diverse soorten brood en luxe broodjes, te beleggen met verschillende soorten kaas, vleeswaren en zoetigheden.
Tomatensoep. Inclusief koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange.
B. Koude lunch € 16,50 p.p.
Maaltijdsalade (vis, vlees of vegetarisch) vergezeld met Turks brood en boerenbrood met smeersels. Inclusief
koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange.
C. Warme lunch € 18,50 p.p., keuze uit:
Kipﬁlet met pesto omwikkeld met parmaham of zalmﬁlet met tomaten-olijvensaus, geserveerd met tagliatelle en Turks
brood. Inclusief koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange.
Luncharrangement A zal in buffetvorm aangeboden worden. Luncharrangementen B en C worden aan tafel uitgeserveerd.
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Keuzemenu’s
Onze keuzemenu’s zijn aangepast op onze dinerkaart met gerechten van het seizoen. Er kan een keuze
gemaakt worden uit één van onderstaande menu’s voor uw gehele gezelschap.
Alle hoofdgerechten van menu C worden geserveerd met een suplement verse frites en groene salade.
Menu A € 22,50 p.p.
Grove Italiaanse Tomatensoep
basilicum | Parmezaanse kaasstengel

*
Saté Merz
kip | verse frites | salade | kroepoek | of |

Huisgemarineerde Spareribs
verse frites | salade | of |
Vegetarisch Gerecht Van De Chef
*
Huisgedraaid IJs
Menu B € 29,00 p.p.
Pikante Wortelsoep
limoen | gamba | of |
Caesar Salade Kip | of |
Salade Van Gegrilde Groenten
halloumi | baba ganoush

*
Lamskotelet
tuinboon | groene asperge | citroen | munt | zoete-aardappelfrites | of |

Fish & Chips
gegrilde little gem | azijn | verse frites | citroenmayonaise | of |

Wortel-Linzen Burger
speltbroodje | walnoot-rucolapesto | zoete-aardappelfrites | yoghurt-bulgursalade

*
Dame Noir
chocoladeroomijs | witte-chocoladesaus | gezouten karamelpopcorn | of |

Gember Panna Cotta
sinaasappelgelei | amandelcrumble

Menu C € 34,00 p.p.
Huisgerookte Carpaccio
entrecote | walnoot | rucola | pittige oude kaas | ras-el-hanoutmayonaise | of |

Huisgemaakte Garnalenkroketjes
lente-uigembermayonaise | of |
Rodekoolloempia
spinazienotensalade | koriander | zwarte sesam | avocadodip

*
Rib-Eye Steak
pastinaakpuree | vijgenjus | paddenstoelen | of |

Zeewolffilet
citroenrisotto | groene asperge | spinaziesaus met garnaal | of |

Groente Masala
aardappel | ei | rotiplaat

*
Proeverij van diverse kleine desserts
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Buffetten

Italiaans buffet € 16,- p.p.
Bruschetta met tomatensalsa
Salade Caprese
Pasta pesto met zalm
Pasta Arrabiata
Ciabatta brood met smeersels
Stamppot buffet € 16,- p.p.
keuze uit 2 stamppotten | peen & ui | zuurkool | andijvie | boerenkool | witte bonen en rucola
keuze uit 2 vlees-, vega- of visgerechten | botervis met amandelkerriesaus | verse worst in mosterdjus | runderstoofvlees met
sperziebonen | vegetarische paddenstoelenragout

Groene salade
Soep | runderbouillon of pittige paddenstoelensoep
Turks brood met smeersels
Merz buffet € 21,- p.p.
Pasta pesto salade met gerookte kip, garnalen
Kipsaté met pindasaus, kroepoek en atjar
Sukadelapjes
Groente curry
Verse frites
Rijst
Groene salade
Turks brood met smeersels
Chef’s buffet € 24,- p.p.
Salade Caprese, met tomaat, mozerella, pesto en sla
Aardappelsalade met bosui, walnoot en serranoham
Atlantische tongfilet met venkelpuree en dragonsaus
Gebakken kippendijen met sesamolie, cajunkruiden en paprikarijst
Pasta Pesto met artisjokken & groene asperges
Gebraden rosbief met gebakken bospaddenstoelen
Verse frites
Groene salade
Turks brood met smeersels
Werelds buffet € 29 p.p. (vanaf 20 pers.)
Aardappelsalade met bosui, walnoot en serranoham
Garnalensalade met geroosterd naanbrood
Salade Caprese
Carpaccio Merz met Parmezaanse kaas, pijnboompit, rucola en truffelmayonaise
Varkenshaas met gebakken ui en paprika, appelpepersaus
Gebraden rosbief met gebakken bospaddenstoelen en jus
Gebakken zalmfiletjes met citroen botersaus
Warme groenten van het seizoen
Rijst
Pastinaakpuree
Groene salade
Verse frites
Turks brood met smeersels
*Alle gerechten zijn huisgemaakt en worden vergezeld van passende garnituren
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Supplementen

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.

S.

T.

Ontvangst met prosecco € 4,- p.p.
Ontvangst met champagne € 6,- p.p.
Ontvangst met petit four € 1,50 p.p.
Ontvangst met appelgebak € 2,50 p.p.
Ontvangst met Brokking gebak | Dordrechts hazelnootgebak € 3- p.p.
Assortiment lekkernijen € 3,50 p.p.
Wijn per glas € 3,50
Wijn per fles € 16,Bronwater, vanaf € 3,75 p.s.
Grove Italiaanse tomatensoep met tijm en basilicum € 4,- p.p.
Heldere sesam paddenstoelensoep € 4,- p.p.
Mosterdsoep met bieslook en spekjes € 4,- p.p.
Verse frites € 1,75 p.p.
Rundvleeskroket € 1,50 p.p.
Groentekroket € 1,50 p.p.
Vers fruitsalade € 3,- p.p.
Huisgedraaid ijs € 4,- p.p.
Dessertschaal € 8,- p.p.
grote ijsschaal met diverse ijssoorten en garnituur
soezen berg met vanille- , karamel- en chocolade-ijs
Dessertbuffet € 11,- p.p.
cheesecake met grapefruit en gesuikerde sinaasappelschil
chocoladetaart van pure chocolade
triffle van mascarponecrème met gemarineerd roodfruit, witte chocolade en karamel koekjes
Brownie met gebakken appel
Tafels ingedekt met linnen € 1,50 p.p.
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Toegankelijkheid
Onze ruimtes op de begane grond zijn goed toegankelijk voor mindervaliden. Onze zaal op de eerste verdieping
kan voor mindervaliden lastig te bereiken zijn, aangezien wij geen lift hebben.

Bereikbaarheid
Openbaar vervoer
Trein: Naar station Dordrecht Centraal reizen. Vanaf het station rijden diverse bussen richting het centrum. Vanaf halte
Stadskantoor of Voorstraat is het nog enkele minuten lopen naar ons pand aan de Korte Kalkhaven 3.
Waterbus: Vanaf halte Hooikade via de Mazelaarsstraat het bruggetje van de Korte Geldersekade oversteken. Sla
rechtsaf naar Lange Geldersekade, welke over gaat in de Prinsenstraat. Na ca. 80 meter rechtsaf slaan naar Grote
Kalkstraat, waar ons terras al zichtbaar is en ons pand zich aan de rechter zijde bevindt aan de Korte Kalkhaven 3.

Parkeren
Parkeerterrein Weeskinderendijk: Met een kaartje uit de parkeerautomaat mag hier de eerste 24 uur gratis
geparkeerd worden. Vanaf dit parkeerterrein kunt u de bus pakken richting centrum, of binnen tien minuten te voet naar
ons toe komen.
Parkeergarage Spuihaven: €1,60 per uur, in de avonduren (m.u.v. donderdagavond) geldt een gereduceerd tarief.
Parkeerplaatsen op straat: In directe nabijheid van ons pand: € 1,90 per uur (09.00-22.00 uur).
Kijk voor de actuele tarieven op www.dordrecht.nl/bezoekers/vervoer-en-parkeren.

Merz Dordrecht
Korte Kalkhaven 3
3311 JM Dordrecht
078 – 6132582
reserveringen@merzdordrecht.nl
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