
EVENTS BROCHURE 2022



2

Inhoudsopgave
Locatiehuur 3
The Mountain House 4
The Winter House 5
The Ski Hut 6

Locatie.

Eten & drinken.

Entertainment. 

Drank     7
Ontbijt     8
Lunch      8
Fingerfood     9
Moodfood 9
Small bites     9
Plateaus  10
Lolly parade                                             10
Sit-down diner    11
Shared dining                                           11
Walking diner    12
Streetfood walking diner 12
Buffeten     13
BBQ      14
Koek & Zopie    14

Food concepts    15
Personeel     15
Licht en geluid    16
Brand jouw event    17
Style jouw event    18
Entertain jouw event  19



3

Blader of klik verder in onze brochure om meer 
te weten te komen over de capaciteit van de 
verschillende ruimtes. 

• Het is mogelijk om meerdere locaties te 
combineren om de capaciteit te verhogen 
tot maximaal 1000. 

• Voor een tweede opeenvolgende dagelijkse 
periode wordt 40% van de huurprijs in 
rekening gebracht.
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The Winter House.

The Mountain House.

The Ski Hut.

Dagdeel Zondag - Donderdag Vrijdag - Zaterdag

Dagdeel 1 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 

Dagdeel 2 17:00 - 01:00 17:00 - 02:30 

Locatie Oktober November December Januari Februari Maart April

The Mountain House €2050 €2050 €2850 €2050 €1850 €1850 €2050

The Winter House €2050 €2050 €2850 €2050 €1850 €1850 €2050

The Ski Hut €1250 €1250 €1550 €1250 €1250 €1250 €1250

Voor exclusieve huur neem contact op met onze sales afdeling.
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The 
Mountain House

Onze grootste overdekte evenementenlocatie is 
The Mountain House, gelegen aan het water naast 
het restaurant. De kamer heeft een warme sfeer en 
maakt gebruik van veel glas, een perfecte link met de 
buitenwereld.

The Mountain House heeft een eigen keuken, een eigen 
bar en toiletten. De capaciteit van The Mountain House 
is 300 personen. Indien nodig kan de ruimte worden 
gecombineerd met The Winter House, wat de capaciteit 
verdubbelt.

*   Rechte tafels
** Ronde tafels

CAPACITEIT PER OPSTELLING

Borrelopstelling 250

Feestopstelling  300

Sit-down diner  150

Sit-down diner      100

Theateropstelling 180

Buffet / BBQ     200

Walking Dinner    250

*

**
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The Winter House ligt aan het water in de zuidelijke helft 
van het paviljoen en bestaat uit een moderne, ruime 
kamer met een grote bar en een modulair ontwerp.
The Winter House is geschikt voor grotere boekingen 
binnenshuis tot 200 personen, met een fantastisch 
uitzicht.

Het modulaire ontwerp maakt op maat gemaakte 
vergaderingen en feesten mogelijk en het hoogwaardige 
menu is oneindig flexibel, geschikt voor alle vereisten. 
Indien nodig kan de ruimte worden gecombineerd 
met The Winter House, wat de capaciteit verdubbelt. 
We helpen je graag met de beste opstelling voor jouw 
wensen.

CAPACITEIT PER OPSTELLING

Borrelopstelling  150

Feestopstelling  200

Sit-down diner  140

Sit-down diner      80

Theateropstelling  150

Buffet / BBQ     180

Walking Dinner    150

*   Rechte tafels
** Ronde tafels

*

**

The 
Winter House
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The Ski Hut

De derde locatie voor evenementen is The Ski 
Hut, gelegen aan de ingang van Zuidpool. Het 
is een intieme ruimte voor groepen tot 150 
personen, met eigen bar en winterterras.

Binnen ervaar je een typische wintersfeer, met 
speelse elementen en een warm interieur. De 
meubelen hebben een standaard indeling 
met meerdere zithoeken, maar kunnen naar 
wens worden aangepast. Deze ruimte kan 
gecombineerd worden met andere Zuidpool 
ruimtes om de capaciteit uit te breiden.

CAPACITEIT PER OPSTELLING

Borrelopstelling  120

Feestopstelling  150

Sit-down diner  60

Sit-down diner      50

Theateropstelling  80

Buffet / BBQ     100

Walking Dinner    120

*   Rechte tafels
** Ronde tafels

*

**
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Alle prijzen zijn per persoon 
& exclusief BTW

Drank
Drankenarrangementen

Binnenlands drankenarrangement (onbeperkt)
Heineken tapbier, frisdrank, witte wijn, rode wijn, rose wijn, Hollandse jenever, vieux en Martini.
2 uur   € 25,00
3 uur   € 29,00
4 uur   € 33,00
5 uur   € 36,00
6 uur   € 39,00

Buitenlands drankenarrangement (onbeperkt)
Heineken tapbier, frisdrank, witte wijn, rode wijn, rose wijn, Hollandse jenever, Vieux, Martini, rum,
wodka, gin en whisky.
2 uur    € 31,00
3 uur    € 36,00
4 uur    € 41,00
5 uur    € 45,00
6 uur    € 49,00

Welkomstdrankjes

Prosecco & Champagne
Prosecco per fles    € 36,00
Prosecco per glas    € 6,50
Champagne per fles    € 75,00
Champagne per glas     € 10,25

Gin & tonic met cranberry en rozemarijn € 9,50
Prosecco met cranberry en tijm € 7,00
Gluhweizen van Gebrouwen door Vrouwen   € 5,50
* Ben je op zoek naar een cocktail op maat? Vraag uw salesmanager naar de mogelijkheden.

Glühwein € 3,75
Warme chocolademelk met slagroom € 3,50

Koffie en thee buffet       € 5,50
koffie, thee en koekjesassortiment

Indien u ervoor kiest om dranken te bestellen op basis van nacalculatie, zijn wij genoodzaakt 
personeelskosten in rekening te brengen. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.
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Alle prijzen zijn per persoon 
& exclusief BTW

Ontbijt Vanaf 25 personen

Onze ontbijtarrangementen kunnen worden uitgebreid met b.v. smoothies, prosecco,
chocoladebroodjes of roerei. 

Ontbijt             € 21,50
• Vers gebakken luxe mini broodjes
• Croissants

• Brie de Meaux en Beemster-kaas
• Rosbief, gerookt rundvlees en ham
• Marmelade en hagelslag
• Gekookte eieren
• Verse fruitsalade

• Sinaasappelsap
• Koffie en thee

Ontbijt deluxe            € 24,50

• Vers gebakken luxe mini broodjes
• Croissants
• Koffie broodjes

• Brie de Meaux en Beemster-kaas
• Rosbief, gerookt rundvlees en ham
• Marmelade en hagelslag
• Gerookte Schotse zalm
• Roerei
• Verse fruitsalade

• Glas prosecco
• Sinaasappelsap
• Koffie en thee

Snack break                € 4,50
Kies een van de onderstaande items:

• Zelfgemaakte energiereep
• Wrap van geitenkaas, paprika hummus en gegrilde groenten
• Worstenbroodje of kaasbroodje

Lunch Vanaf 25 personen

Boerenlunchbuffet      € 24,50
We rekenen 2,5 sandwich per persoon.

Donkere en witte sandwiches met:

• Belegen kaas, ei, tomaat en komkommer
• Serranoham, olijventapenade, spinazie en tomaat
• Rosbief, basilicummayonaise en parmezaan
• Gegrilde kip, avocadocrème en bosui
• Old Amsterdam kaas, zongedroogde tomatenroom, rucola
• Runderkroket

• Courgettesoep met kerrieroom

Mediterraans lunchbuffet     € 26,50 
We rekenen 2,5 sandwich per persoon.

Donkere en witte sandwiches met:

• Brie de Meaux, rucola en abrikozenboter
• Carpaccio van ossenhaas, basilicumolie, veldsla en Reypenaer kaas
• Klassieke vitello tonnato: kalfsvlees, tonijnmayonaise met olijven
• Caprese met pomodori en mozzarella op bruin zuurdesem brood
• Gerookte zalm met mayonaise en zuurkoolsalade
• Gegrilde ham met honing-mosterd

• Quiche van boschampignons
• Pompoensoep

*Heeft u wensen voor een aangepast menu vanwege allergenen of heeft u voorkeur voor 
veganistische gerechten dan vragen wij een supplement van € 7,50 per persoon. 
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Alle prijzen zijn per persoon 
& exclusief BTW

Fingerfood Vanaf 10 personen

Tafelgarnituren € 4,25

• Moestuin met tomaten-yoghurt dip
• Krokante maïs- en kikkererwtenmix
• Truffelchips
• Gerookte paprikacrackers

Dutch fingerfood € 8,50
Gebaseerd op 6 items per persoon.

• Old Amsterdam kaas met Zaanse mosterd
• Leidse kaas
• Ossenworst
• Leverworst
• Amsterdams zuur

• Bitterballen
• Mini kaassouflé
• Garnalenkroket
• Mini frikandel

Asian fingerfood € 8,50 
Gebaseerd op 4 items per persoon (naast tafelgarnituren).

Tafelgarnituren
• Katjang noten
• Rijstcrackers
• Wasabi noten
• Zeewier kroepoek

Warme items:
• Yakitori met sojasaus
• Gebakken kip in panko wasabi kruim
• Loempia van eend met hoisin saus
• Samosa (vegetarisch)

Vegan fingerfood € 8,50  
Gebaseerd op 4 items per persoon

• Thaise groene currybites
• Mini boschampignonkroket
• Mini groentekroket
• Vegan bitterbal

Moodfood Vanaf 30 personen

Moodfood                                                                                                           €12,50 
Heerlijke hapjes geserveerd op een groot rond plateau met bananen bladeren. 
De plateaus worden per 10 personen geserveerd. De prijs is per persoon. 

Gepresenteerd op een groot rond plateau met bananenbladeren:
• Naanbrood en papadum
 
Geserveerd met verschillende soorten dips:
• Tomaten koriander chili dip
• Sambal dip (ui, knoflook, tomatenpuree, gember, chili, boter)
• Mango chutney
• Balinese drumsticks
• Gamba’s in gele curry
• Pikante kip spiesjes
• Dahl (linzencurry)
• Groente loempia

Small bites Vanaf 25 personen

Traditionele bites                                                                                            € 9,50
Heerlijke verse hapjes op schalen, geserveerd in puntzakjes of op spiesjes.
Kies vier dezelfde items per persoon.

Koud
• Zalm, zuurkool, aardappels en mosterdhangop
• Weiderund, Old Amsterdam, hazelnoten en veldsla
• Bietjes, haring en dragon
• Soesje, palingmousse en appelstroop
• Bloemkool couscous, gedroogde perzik, tomaten tartaar en dragon mayo (vegan)
• Caprese, gepofte cherry tomaat, mozzarella, basilicum en rucola (vegetarsich)

Warm
• Doperwtensoep, gerookte forel en een worstenbroodje
• Stamppotkroketjes met grove mosterd (vegetarsich)
• Braambrugse buikspektoffee en gepekelde komkommer
• Zeeduivel met anijsmayonaise
• Kalfsworstjes, honing en dragon
• Quiche, spinazie, ricotta en prei (vegetarsich)
• Courgette soepje met kerrie kokos schuim (vegan)

*Heeft u wensen voor een aangepast menu vanwege allergenen of heeft u voorkeur voor 
veganistische gerechten dan vragen wij een supplement van € 7,50 per persoon. 
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Alle prijzen zijn per persoon 
& exclusief BTW

Plateaus Vanaf 25 personen

De plankjes worden per vijf personen geserveerd. De prijzen zijn per plateau. 

Bourgondisch plateau € 10,00

• Peperpaté
• Ossenworst
• Serranoham
• Beemster kaas

• Truffelmayonaise
• Gemarineerde olijven
• Bourgondisch brood
• Crostini 

Antipasti plateau € 10,00

• Pastrami
• Kalfs leverworst
• Pittige salami
• Bleu de Wolvega (kaas)

• Zongedroogde tomatentapenade
• Bourgondisch brood
• Crostini
• Aioli

Lolly parade Vanaf 25 personen

Heeft u een zin in een keer wat anders, probeer dan onze hartige en kleurrijke lolly’s.  
Dit zijn hartige hapjes op een stokje met bijbehorende crèmes. 

Keuze uit drie soorten                                                       € 9,50 p.p

• Gevogelte lolly, dadels, pistach crumble en dragon-mayo
• Gamba lolly, rode peper en kerriecrème
• Caprese lolly, mozzarella, tomaat en basillicum
• Gegrilde courgette lolly, vegan kaascrème en wortelgelei
• Runder carpaccio lolly, picalilly, bacon en truffelmayo

*Heeft u wensen voor een aangepast menu vanwege allergenen of heeft u voorkeur voor 
veganistische gerechten dan vragen wij een supplement van € 7,50 per persoon. 
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Alle prijzen zijn per persoon 
& exclusief BTW

Sit-down diner Vanaf 25 personen

Wij bieden je de mogelijkheid om te kiezen tussen een regulier of een veganistisch 
sit-down diner menu. Uiteraard houden wij rekening met wensen van vegetarische en 
speciale diëten. Houd rekeing met de extra kosten voor het inhuren van mastiek. 

3 gangen € 35,50
4 gangen € 41,50
5 gangen € 48,00 

Regulier sit-down diner

1. Reepjes gerookte zalm, avocado en radijs
2. Soep van ossenstaart met duxell en waterkers
3. Gebakken zeewolf met saffraanrisotto, pompoen, asperges venkel en beurre blanc
4. Gebakken eendenborst met pastinaakcrème, savooiekool, shitake en jus van hoisin
5. Gepocheerde peer, gekarameliseerde walnoten en cookie dough ijs

Vegan sit-down dinner

1. Watermeloen sashimi, wakame salade, wasabi crème en sojagel
2. Quinoa met babaganoush, zoetzure pompoen, komkommer, rode pepergel,               
    en kruidensalade
3. Gerookte pompoensoep met kokosschuim
4. Geroosterde wortels, met saffraansaus, fregola, geroosterde puntpaprika en amandelen
5. Vegan brownie en kokosijs

Shared dining Vanaf 25 personen

Het shared dining menu wordt in verschillende schalen op tafel geserveerd. 
De gerechten worden gedeel met elkaar. houd rekeing met de extra kosten 
voor het inhuren van mestiek. 

3 gangen                                                                                                                 € 44,50

Voorgerecht

• Carpaccio, parmezaanse kaas, truffelmayonaise, rucola en pijnboompitten
• Graved lax, gemarineerde zalm filet, mosterd, basterdsuiker en dille
• Vegan quinoa salade, vegan kaas, avocado, zoetzure wortel en pittenmix
• Huisgemaakte aardappelsalade, tuinkruiden en crème fraîche
• Bourgondisch plateau, ham, salami en paté
• Gemarineerde bospaddenstoelen
• Breekbrood met zeezout boter

Hoofdgerecht

• Dorade, rozenval aardappel uit de oven, knoflook, tijm en rozemarijn
• Geroosterde peen soorten
• Runder sucade in eigen jus en preistampotje
• Warme geroosterde groenten salade, zoeteaardappel pompoen,                      

bloemkool en groene asperges
• Stoofperen

Nagerecht

• Chocoladefondant taartje, yoghurt ijs en oreo crumble

*Heeft u wensen voor een aangepast menu vanwege allergenen of heeft u voorkeur voor 
veganistische gerechten dan vragen wij een supplement van € 7,50 per persoon. 
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Alle prijzen zijn per persoon 
& exclusief BTW

Walking diner Vanaf 25 personen

 

Houd rekening met de extra kosten voor het inhuren van mastiek.

5 gangen € 41,00
6 gangen € 45,50
7 gangen € 49,00 

Regulier walking dinner

• Rillette van eend en shiitake
• Bospaddenstoelen, courgette, knoflookschuim, kruidensalade en krokante brioche
• Gespleten erwtensoep en stoverij
• Gevulde maïskip, kastanje en gegrilde courgette
• Gebakken zeebaars, pompoenrisotto, dragon en gevogeltejus
• Klassieke hachee, peer, rode kool en aardappelpuree
• ‘Bread and butter’ pudding en lemon curd
   

Vegan walking dinner

• Watermeloen sashimi, wakame salade, wasabi crème en sojagel
• Bospaddenstoelen, courgette, knoflookschuim, kruidensalade en krokante brioche
• Gele currysoep met kokosschuim
• Spies van gegrilde groenten, wortelcrème en gebakken shiitake
• Pompoenrisotto, gegrilde courgette, geroosterde cherrytomaat en curryolie
• Veganistische hashee, gestoofde peer, rode kool en aardappelpuree met olijfolie
• Panna cotta, kersenkersen, crumble van donkere chocolade en kokosijs

Streetfood walking 
diner Vanaf 25 personen

De chef adviseert minimaal 5 gangen als aanbevolen hoeveelheid.

Noord-Amerika
• Cheeseburger, augurk, ketchup en krokante ui € 9,00

Zuid-Amerika
• Ceviche van rauw gemarineerde zeebaars met rode peper, tomaat, rode ui,        €10,00
       limoen en avocado

Azië
• Bun Boa gevuld met pulled pork, zoetzure kool, bosui en                                       € 8,00 

krokante knoflook (eventueel vegetarisch mogelijk) 
• Bo Bia loempia van rijstpapier met vulling van zoetzure kool, wortel,                  € 7,50 

komkommer, mint en kip met soja-gember saus
       (eventueel vegetarisch  mogelijk)
• To Yam Soep (pittig) met garnalen, koriander en champignons                           € 8,00

Europa
• Fish & Chips, gebakken kabeljauw, friet, koolsla, groene erwten,                      €10,00
       remoulade, azijn en citroen
• Churros met witte chocoladesaus                                                                           €6,00

*Heeft u wensen voor een aangepast menu vanwege allergenen of heeft u voorkeur voor 
veganistische gerechten dan vragen wij een supplement van € 7,50 per persoon. 
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Alle prijzen zijn per persoon 
& exclusief BTW

Buffet Vanaf 25 personen

Winter food experience  € 40,00

• Bourgondisch brood
• Peperboter

• Bourgondische patés, hammen en augurken
• Wintersalade, knolselderij, selderij, appel en kip
• Mesclun, groene asperges, pompoen, geroosterde tomaat en kruidendressing
• Salade van spruitjes, peterselie, appel, rode biet en gedroogde veenbessen,  

rode ui, geroosterde hazelnoten en mosterdvinaigrette
• Knolselderijsoep met truffel

• Hertenstoofpot, uien, gegrilde paprika, sperziebonen en peperkoek
• Gegrilde zwaardvis, zwarte pasta en beurre blanc
• Runderstoofpot, wortelen, sjalotten en laurier
• Parelhoen, vergeten groenten en dragon
• Gebakken champignons met groene kruiden
• La Ratte aardappelen uit de oven en peterselieboter

• Bitterkoekjes Beierse room en karamelsaus
• Griesmeel met warme bessensaus
• Apfelstrudel met vanillesaus

Buffet Vanaf 50 personen

Italian highlights € 39,50

Alle Italiaanse favoriete smaken in één buffet. Een favoriet aller tijden bij onze gasten.
Beschikbaar voor groepen met minimaal 50 personen.

Antipasti  

• Crostini, focaccia en boerenbrood
• Olijventapenade, olijfolie, zeezout en citroenpeper
• Gemarineerde champignons met balsamicoazijn
• Artisjoksalade met knoflook, salie en rucola
• Linguinisalade met citroenpeper, knoflook en peterselie
• Geroosterde tomaten met buffelmozzarella en rucola
• Siciliaanse witte bonensalade met citroen, koriander en chili
• Dungesneden rauwe tonijn met kappertjes, olijfolie en citroendressing
• Garnalen gemarineerd in paprika, citroen en peterselie
• Rundercarpaccio met pecorino, rucola en olijfolie
• Vitello tonnato; dungesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise
• Verschillende salami’s, gedroogd vlees en worstjes uit Toscane en Emilia Romagna
• Ansjovis met lente-uitjes

Secondi

• Zwaardvis in antiboise van tomaat en zwarte pasta
• Zeebaars, spinazie, basilicum en zwarte olijven
• Manzo stufato in Barolo-saus
• Parelhoen met rozemarijnaardappels
• Scalloppina al masala (kalfsoester) 
• Gegrilde groentes

Voor vegetariërs serveren wij op verzoek de volgende gerechten:

• Gevulde paprika met risotto Milanese
• Lasange van aardappel en champignons 
• Gegrilde courgette met vegetarische ragout

Dolci 

• Tiramisu
• Panna forta
• Panna Cotta
• Italiaanse kazen (vervangend voor een van bovenstaande zoete desserts)*Heeft u wensen voor een aangepast menu vanwege allergenen of heeft u voorkeur voor 

veganistische gerechten dan vragen wij een supplement van € 7,50 per persoon. 
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Alle prijzen zijn per persoon 
& exclusief BTW

BBQ Vanaf 25 personen

 
Winter BBQ                                                                                               € 40,50

Het vlaggenschip van Zuidpool, gemaakt met ons favoriete keukentool: de Smoker.

• Runderstaart, tijm, knoflook en rozemarijn
• Brisket met chimichurri
• Gemarineerde kip
• Zwaardvis, citroen en knoflook
• Roseval aardappelen uit de oven
• Witte bonensalade, spruitjes, rode ui, rode biet, spek en mosterdvinaigrette
• Salade van geroosterde groenten, paprika, courgette en aubergine
• Groentespies
• Huisgemaakte aardappelsalade
• Brood
• Knoflookboter
• Aioli
• Barbecue saus

Voor vegetariërs serveren wij op verzoek de volgende gerechten:

• Gevulde portobello met gorgonzola
• Bietenburger
• Groenten spies

Dessert
Dessert buffet                                                      € 14.50
• Latte machiatto
• Wrongel met sinaasappel en honing
• Citroentaart
• Chocolademousse met crumble
• Zuppa Ingelse

Ben & Jerry’s assortiment                                  € 5.50 
Cups van 100ml

Ola assortiment                                                   € 2.75 

Koek & Zopie Vanaf 25 personen

K & Z experience  €7,00 per item

De ultieme Hollandse winterbeleving komt rechtstreeks uit onze keuken.

Kleine weckpotten met:

• Boerenkool, worst, kaantjes en jus
• Boerenkool met veganistische worst en veganistische jus *
• Hete bliksem met rundvleesstoofpot
• Stoofpotje met mosterd en een gehaktbal
• Stoofpotje met vegan gehaktbal en mosterd *
• Veganistische hachee, gestoofde peer, rode kool en aardappelpuree met olijfolie *
• Hazenpeper, aardappelpuree, rode kool en appel
• Hertenstoofpotje met aardappel, appel, bonen, wortel en ui
• Patat, runderstoofpot en gebakken uienringen
• Erwtensoep met rookworst en bloedworst
• Veganistische erwtensoep en veganistische rookworst *

* Dit is een veganistisch gerecht

*Heeft u wensen voor een aangepast menu vanwege allergenen of heeft u voorkeur voor 
veganistische gerechten dan vragen wij een supplement van € 7,50 per persoon. 
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Prijzen zijn exclusief BTW

Food concepts

Oestermeisje Vanaf € 530,00

Het oestermeisje opent live verse oesters voor uw gasten. Tarieven gebaseerd op 
een serveerster gedurende twee uur, met 150 oesters.

Pata Negra meisje Vanaf € 675,00

Als ervaren cortadero biedt het Pata Negra meisje uw gasten heerlijke dunne plakjes 
Pata Negra ham. Tarieven op basis van één serveerster gedurende twee uur, met 
150 porties.

Sushimeisje Vanaf € 895,00

Vanaf de riem om haar heupen kan het sushimeisje een mix van verschillende soorten 
sushi op een eenvoudige manier bereiden voor uw gasten. Tarieven gebaseerd op een 
serveerster gedurende twee uur, met 200 sushi.

Tafeldame € 645,00 

De tafeldame serveert uw gasten snacks, drankjes en / of goodiebags van de tafel 
die ze om haar heen draagt. De serveerster is ook zeer geschikt voor het verwelkomen 
en registreren van uw gasten. Tarieven op basis van één serveerster voor twee uur.

Appetizer experience  € 525,00

Een gastvrouw serveert heerlijke hapjes uit haar riem. Dit concept is een lust voor 
het oog. Uw gasten zullen versteld staan   van de creatieve manier waarop hapjes 
worden gepresenteerd. Tarieven gebaseerd op één seveerster gedurende twee uur.

Country experience  € 405,00

De gastvrouw loopt rond en voorziet uw gasten van biologische hapjes of drankjes 
uit een met gras omzoomde kruiwagen. Tarieven gebaseerd op één seveerster 
gedurende twee uur.

Personeel
Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op uurtarief. Andere diensten op aanvraag.

Manager € 49,50

Medewerker bediening € 30,50

Medewerker keuken € 35,00

Bovenstaande tarieven gelden alleen als u ervoor kiest om meer personeel in dienst 
te nemen dan de standaard gebruikt door Strandzuid.

Hostess € 37,50

Beveiliging € 45,00

Toilet dame € 30,50

Garderobe dame € 30,50

* Minimale afname van 4 uur
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Prijzen zijn exclusief BTW

Licht & geluid
Zuidpool werkt met een eigen leverancier van licht-, geluids- en presentatieapparatuur: 
Music and Productions. Door deze samenwerking kunnen wij u een verscheidenheid aan 
audiovisuele materialen van hoge kwaliteit aanbieden tegen een zeer scherpe prijs. Neem 
gerust contact met ons op voor meer informatie en / of een offerte!

Vind enkele van de audiovisuele apparatuur die we kunnen bieden (ongeacht het aantal 
mensen) hieronder ter inspiratie:

• Feest met DJ-set op het podium en discoverlichting in de ruimte
• Presentatie met draadloze headsets en meerdere schermen
• Live uitzending van sport of presentatie
• Sfeervolle verlichting van de verhuurde ruimte met bijvoorbeeld de P1 Retro lamp
• Akoestisch muzieksysteem tijdens het diner of de borrel 
• Silent disco op het strand

DJ & Crew

Door jarenlange ervaring in evenementenorganisatie heeft Zuidpool een breed scala aan 
entertainmentmogelijkheden opgebouwd. Voor elk type evenement, van winterfeesten 
tot bruiloften en van netwerkevenementen tot productlanceringen, heeft Zuidpool een 
geschikte DJ. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.

DJ (per uur)                                     € 150,00
Technicus (per uur)                  € 49,50

* minimale afname is 4 uur.
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Brand jouw event
Maak uw evenement professioneler dan het al is en brand uw bedrijf op uw evenement!

DESIGNER PHOTOBOOTH FOTOGRAAF

Op aanvraagOp aanvraagOp aanvraag
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Style jouw event
Stijl uw evenement op de mooiste locatie en maak er een omgeving van die u nooit zult 
vergeten!

BLOEMEN BALLONNEN COMPLETE STYLING

Op aanvraagOp aanvraagOp aanvraag
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Entertain jouw event
Vermaak de bezoekers van uw evenement en maak herinneringen die u nooit zult vergeten!

SPELLEN RONDVAART

Op aanvraagOp aanvraag
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events brochure 2022
Voor meer informatie neem contact op met ons sales 
team via events@zuid-pool.nl of bel naar 020 616 8660


