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Welkom bij Dekker Zoetermeer!
Graag heten wij u welkom bij ons veelzijdige Sport, Party en Conferentiecentrum, Dekker
Zoetermeer! Waar uw verjaardag, jubileum, borrel, diner of feest tevens afgewisseld kan
worden met een sportieve activiteit in ons uitgebreide sportcomplex.
Historie
Het moederbedrijf van Dekker Zoetermeer is Koninklijke Dekker Hout. Dekker Hout vindt zijn
oorsprong in 1885, als een kleine lokale houthandel. Sindsdien is het familiebedrijf uitgegroeid
tot één van de meest vooruitstrevende houtbedrijven in Nederland en Europa, gespecialiseerd
in de import, export en verwerking van hout en houtproducten.
Naast de Dekker Houtbedrijven in Den Haag, Warmond en Vianen, is Dekker Vastgoed B.V. het
grootste bedrijf. Binnen Dekker Vastgoed worden projecten ontwikkeld, gebouwd, verhuurd,
beheerd en onderhouden. Verder is Dekker ook gespecialiseerd in kleding, sport,
bijeenkomsten en evenementen. Hieronder vallen de bedrijven Dekker Olifianta B.V. (PROTEST),
Dekker Zoetermeer B.V., Dekker Warmond B.V. en CDR Vastgoed B.V.
Coen Dekker, de voormalig eigenaar van alle Dekker bedrijven, heeft in 2013 zijn bedrijven
overgedragen aan zijn kinderen, Robbert Jan Dekker en Caroline Dekker.
Caroline Dekker is nu de eigenaar van Dekker Zoetermeer B.V., Dekker Warmond B.V. en
Dekker Olifanta B.V. en CDR Vastgoed B.V.
Dekker Zoetermeer
Maak kennis met Dekker Zoetermeer! Wij zijn gelegen in een prachtige groenstrook van
Zoetermeer, tussen Rotterdam en Den Haag. Door de ligging bij de A12 zijn wij gemakkelijk
bereikbaar voor u en uw gasten. De N470 heeft het tevens mogelijk gemaakt dat wij voor onze
Rotterdamse gasten veel beter bereikbaar zijn. We hebben een parkeerterrein met ruim 550
parkeerplaatsen waar u gratis gebruik van kunt maken. Daarnaast beschikken wij over 12
zalen, een à la carte restaurant l’Elephant, een ‘live cooking’ restaurant Sweet Lake Italiy, 16
bowlingbanen, een indoor speeltuin, 22 tennisbanen, een tennisbar, 14 squashbanen en een
snooker- en poolcentrum.
Uw feestelijk evenement
Door onze diversiteit in zalen, zijn wij voor uw evenement de ideale locatie. We hebben
twaalf multifunctionele zalen die onlangs helemaal zijn gerenoveerd. De zalen zijn geschikt
voor o.a. een lunch, brunch, borrel, diner of een feestavond en zijn allemaal voorzien van
airconditioning, draadloos internet en audiovisueel apparatuur. De capaciteit van de zalen
ligt tussen de 2 en 600 personen.
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Naast onze zalen hebben wij twee sfeervolle restaurants, restaurant l’Elephant en ‘live
cooking’ restaurant Sweet Lake Italy.
Restaurant l’Elephant
Restaurant l’Elephant is een Frans restaurant en is door haar klassieke en exclusieve sfeer een
perfecte locatie voor een intieme lunch, een gezellige borrel of een exclusief diner voor
groepen tot circa 80 personen.
Het restaurant heeft tevens een heerlijk buitenterras met prachtig uitzicht op het water. De
menukaart van restaurant l’Elephant wordt vier keer per jaar gewisseld zodat de seizoenen
optimaal tot hun recht komen.
Restaurant Sweet Lake Italy
Het Italiaanse restaurant Sweet Lake Italy biedt plaats aan zowel kleine als grote
gezelschappen tot 250 personen. Het restaurant heeft een open keuken waardoor u onze koks
overheerlijke Italiaanse gerechten ziet bereiden.
Het restaurant is open voor lunch en diner en bij mooi weer kunt u op ons stadsstrand met
kinderspeeltuin heerlijk genieten op ons terras of onze loungebanken aan het water. De keuken
is iedere dag geopend van 12.00 tot 22.00 uur.
Sport en teambuilding
Voor gasten die meer willen dan alleen een avondje bowlen, zijn er ook sport- en teambuilding
mogelijkheden. Op de tennisbanen, squashbanen of in het aangrenzende Hoekstrapark zijn er
diverse activiteiten te organiseren, eventueel in samenwerking met een evenementenbureau.
Wij hopen dat deze informatiebrochure u een goed beeld geeft over onze mogelijkheden.
Mocht u na het lezen van deze brochure vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u
contact opnemen met de Salesafdeling via het telefoonnummer 079-368 42 00. Wij nodigen u
graag uit voor een persoonlijke kennismaking op onze locatie.
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Zaalaccommodaties
Voor elk denkbaar feest kunt u terecht in één van onze feestzalen. Onze zalen hebben een
capaciteit van 2 tot maximaal 600 personen. Voor feesten vanaf 600 personen kunnen wij onze
zalen koppelen of zelfs onze tennishallen ombouwen tot een ware feestzaal.
Uiteraard houden wij voor de invulling van uw feestavond rekening met uw wensen. Een
besloten diner, een informele borrel, bruiloft of liever een uitgebreid koud en warm buffet?
Waar u ook voor kiest, onze medewerkers staan graag voor u klaar om u te verwennen met
optimale service en allerlei culinaire verrassingen, zodat u samen met uw gasten van alles kunt
genieten.
Zaalcapaciteiten per opstelling

ZAAL

M2

Receptie

Diner

Buffet

Zaalhuur

CD-Zaal

435

400

200

150

€ 995,00

CD- Bar

200

120

60

80

€ 350,00

CD- Club (CD Zaal en CD Bar)

635

520

260

270

€ 1.250,00

Meranti

100

50

45

40

€ 225,00

Iroko

100

50

45

40

€ 225,00

Merbau

100

50

45

40

€ 225,00

Meranti & Iroko

200

100

90

75

€ 395,00

Iroko & Merbau

200

100

90

75

€ 395,00

Meranti
Iroko
Merbau

300

175

120

100

€ 595,00

De CD Club bestaat uit de CD Zaal en de CD Bar. Het gebruik van de CD zaal of de CD bar is inclusief de sluis.

Indien gewenst kunt u ook onze restaurants of de gehele partyvleugel (alle zalen) afhuren.
Onderstaand ziet u de prijzen hiervoor.

ZAAL

PRIJS

Restaurant l´Elephant
Restaurant Sweet Lake Italy
CD- Club
CD- Club met Meranti & Iroko, Merbau
CD- Club met Meranti & Iroko, Merbau , en
restaurant l´Elephant
Gehele partyvleugel

€ 500,00
€ 1.950,00
€ 1.250,00
€ 1.800,00
€ 2.250,00
€ 7.500,00
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Plattegrond zalen inclusief restaurants
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Bruiloft en huwelijksvoltrekking
Onze locatie leent zich uitstekend voor het organiseren van uw huwelijksfeest! Zo kunt u uw
jawoord geven in één van onze sfeervolle zalen, bijvoorbeeld in ons intieme restaurant
l’Elephant of bij mooi weer buiten op ons terras met prachtig uitzicht op het water.
Ook voor een koperen, zilveren of gouden bruiloft bent u bij ons aan het goede adres. Voor
het bespreken van uw wensen ontvangen wij u graag op onze locatie zodat wij met u kunnen
kennismaken en u uitgebreid kunnen rondleiden.
Huwelijksvoltrekking
Onze locatie is door de Gemeente Zoetermeer erkend als “Huis der Gemeente”, wat betekent
dat u op onze locatie in het huwelijk kunt treden en de hele dag onze gast kunt zijn.
Uw gasten worden ontvangen met een drankje en/of hapje. Bij mooi weer kan de ontvangst
ook buiten op het terras verzorgd worden. Omdat wij gelegen zijn aan het water kunt u als
bruidspaar een onvergetelijke entree maken door te arriveren in een huwelijksbootje.
De trouwplechtigheid vindt plaats in één van onze zalen. De zaal is speciaal ingericht als
stijlvolle trouwzaal met een witte of rode loper. Ook zal de zaal verder van bruidsdecoratie
worden voorzien. De bode zal uw gasten na ontvangst placeren voor de ceremonie.
Na de trouwplechtigheid zal er gelegenheid zijn om met uw gasten te proosten. Dit
proostmoment kan plaatsvinden in dezelfde zaal als de ceremonie maar kan ook in een
andere zaal plaatsvinden. Wij verzorgen koffie of thee of indien gewenst een overheerlijk glas
Prosecco, Cava of Champagne.
Onze chef kok kan voor u de bruidstaart verzorgen, u kunt dan uw specifieke voorkeur in smaak
en opmaak aan ons doorgeven. Ook kunt u zelf de bruidstaart uitkiezen bij uw favoriete
banketbakker. Als bruidspaar snijdt u als eerste de bruidstaart aan en vervolgens zal ons
bedienend personeel alle gasten een stukje taart uitserveren.
Tijdens de receptie kunt u uw vrienden en kennissen de gelegenheid geven u met uw huwelijk
te feliciteren. Uiteraard kan dit onder het genot van een drankje en hapje. Wij zullen de tafels
leuk aankleden met tafelgarnituren en rondlopen met diverse koude en/of warme hapjes. Wij
serveren uw gasten dranken vanuit ons nationale assortiment (buitenlands gedistilleerde
dranken zijn uiteraard ook mogelijk).
Voor de kinderen hebben wij een indoor speelparadijs op onze locatie. Tijdens de receptie
kunnen zij hier spelen. Daarnaast kunnen wij in de zaal zelf een gezellig speelhoekje creëren.
In ons sfeervolle à la carte restaurant l’Elephant of in één van onze feestzalen kunnen wij voor
u een stijlvol huwelijksdiner verzorgen. U kunt aangeven of u een uitgeserveerd diner wenst met
eventueel een tafelindeling of een meer informeel dinerbuffet. Uiteraard kunt u zelf het
dinermenu uitzoeken en zullen wij rekening houden met speciale dieetwensen. Ook kunnen wij
voor een passend wijnarrangement zorgen. Voor kinderen hebben wij een speciaal
kindermenu.
Na het diner uw feestavond bij ons organiseren? Dit kan ook, wij denken graag met u mee als
het gaat om entertainment, bijvoorbeeld een leuke DJ of een goede band. Ook hebben we
speciale feestarrangementen voor u.
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Dranken
Div. koffie/thee, vanaf
Melk/Karnemelk
Frisdranken
Chocomelk en fristi
Lipton Ice
Verse jus d’orange
Chaud Fontaine mineraalwater (0,75 ltr)
Heineken bier van de tap
Fles Amstel Malt
Huiswijnen
Huiswijnen
Port, sherry, vermouth
Jenever en vieux
Buitenlands gedistilleerd vanaf

€ 2,35
€ 2,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,60
€ 3,60
€ 4,50
€ 2,55
€ 2,50
€ 4,10 per glas
€ 22,50 per fles
€ 3,00
€ 3,75
€ 4,75

Diversen
Prosecco
Alcoholvrije champagne
Methode champenoise
Kir Royal
Champagne, vanaf (0,7 ltr)
Kan Thee (3 kopjes)
Kan koffie (8 kopjes)
Kan jus d'orange (liter)
Kan melk/karnemelk (liter)
Kan ranja

€ 4,50 per glas
€ 3,25 per glas
€ 4,75 per glas
€ 5,75 per glas
€ 55,00 per fles
€ 7,00 per kan
€ 18,00 per kan
€ 17,00 per kan
€ 7,50 per kan
€ 5,00 per kan

Drankuitkoop
Tijdens uw event kunt u ervoor kiezen om de dranken uit het nationaal drankassortiment uit te
kopen. Dranken uit het nationaal drankassortiment zijn: koffie, thee, frisdranken,
vruchtsappen, tapbier, port, sherry, vermouth, jenevers, vieux, huiswijnen
Nationaal drankenassortiment
Uitkoop A (2 uur)
Uitkoop B (3 uur)
Uitkoop C (4 uur)
Uitkoop D (5 uur)

€ 12,50 p.p.
€ 18,75 p.p.
€ 24,00 p.p.
€ 29,00 p.p.

U kunt de uitkoop verlengen met € 5,00 per uur. Eigen consumpties zijn niet toegestaan bij
Dekker Zoetermeer.
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Patisserie
Patisserie
Assortiment cake en luxe roomboter koekjes
Bonbons
Petit fours
Gesorteerd gebak
Appelgebak
Appelgebak met slagroom
American style assortiment: Cookies, muffins en brownies
Assortiment mini Candy-bars (mars, bounty en snickers)
Assortiment macarons
Handfruit
Fruitspies

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,75 p.s.
1,95 per 2
2,75 p.s.
3,50 p.s.
2,75 p.s.
3,25 p.s.
2,75 p.s.
1,25 p.s.
3,00 per 2
1,25 p.s.
2,50 p.s.

U kunt uw gebak of petit four voorzien van een specifieke afbeelding of tekst. Indien u dit
wenst kunt u dit bij uw reservering aangeven. Hiervoor berekenen wij een meerprijs van
€ 0,75.

Bittergarnituren
Tafelgarnituren
Luxe banketbakkers zoute koekjes en nootjes

€ 1,75 p.p.

Kaasplankje (10 personen)
3 soorten kaas, vijgenbrood en perenchutney

€ 15,00

Bittergarnituur (6 stuks per portie)
Bitterballen, mini kaassoufflés, kipnuggets, mexicano’s,
mini loempia’s, mini frikandel

€ 4,50 per portie

Portie bitterballen (6 stuks per portie)

€ 4,50 per portie

Puntzakje frites
De puntzakken worden geserveerd vanuit een belly tray

€ 3,50 p.p.

Koude bites
Keuze uit;
Sashimii van tonijn geserveerd met soja, wasabi en sakuramix
Mini carpaccio, rucola, parmezaanse kaas en pijnboompitten
Kingcrab salade met appel en venkel geserveerd in een glaasje
Tartaar van Schotse zalm met kwarteleitje en mierikswortel crème
Caprese salade

€ 2,50 per bite
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Warme Bites
Keuze uit;
Gefrituurde geitenkaasmedaillon met rucola en balsamicostroop
Garnalenkroketjes met dille-citroen mayonaise
Mini bapao met pouled pork en mango chutney
Mini burger cheddar
Mini kipsaté spiesje geserveerd in een glaasje gevuld met pindasaus
Japans Yakitori spiesje
Dim-sum van Garnalen (3 soorten)

€ 2,75 per bite

Borrelarrangementen
Voor uw verjaardag, receptie, bruiloft of jubileum hebben wij speciale borrelarrangementen
samengesteld.
Standaard borrelarrangement 1 uur
Onbeperkt dranken uit het nationale assortiment
Verschillende zoutjes en nootjes

€ 10,50 p.p.

Standaard borrelarrangement 2 uur
Onbeperkt dranken uit het nationale assortiment
Verschillende zoutjes en nootjes

€ 13,25 p.p.

Luxe borrelarrangement 1 uur
Onbeperkt dranken uit het nationale assortiment
Verschillende zoutjes en nootjes
Mini burger cheddar
Caprese salade

€ 15,00 p.p

Luxeborrel arrangement 2 uur
Prosecco
Onbeperkt drank uit het nationale assortiment
Verschillende zoutjes en nootjes
Japans yakitori spiesje
Thaise noodle salade met gamba’s
Sashimi van tonijn geserveerd met soja, wasabi en sakuramix

€ 25,00 p.p.
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Diner en buffetten
Diner
Als u bij ons komt dineren, kan dit in één van onze restaurants. De restaurants zijn tevens
toegankelijk voor onze overige gasten. Mocht u de zaal exclusief voor u en uw gasten wensen
is dit uiteraard ook mogelijk. U kunt kiezen voor een uitgeserveerd dinermenu en voor groepen
vanaf 25 personen is een dinerbuffet tevens mogelijk.
Dinermenu suggesties
Wij hebben voor u de volgende dinersuggesties opgenomen. Graag attenderen wij u er op
dat de gerechten seizoensgebonden zijn.
Voorgerechten
Runderhaascarpaccio, Old Amsterdam, pijnboompitten, gerookte sjalottenvinaigrette
Peking eend kroketje, rouleaux van Peking eend en bouillon
Tataki van tonijn, zeewier, gember, sanbaizu
Tom Yum soep, grijze garnaal, bosui, koriander
Muskaatpompoensoep, rode peper, koriander
Hoofdgerechten
Landhoen suprême, curry groenten, vadouvan kruiden
Kalfsribeye van de BBQ, gegrilde groenten, bearnaisesaus
Skreifilet, spliterwten crème, Livar buikspek, bospeen
Gegratineerde paddenstoelen, Taleggio kaas, walnoot, knolselderij
Nagerechten
Crème brûlée, witte chocolade, ananas
Williams peer, krokant, marsepein, amaretto ijs
Hollands kaasplateau, 4 soorten kaas, medjoul dadels
De prijzen voor de menu’s zijn als volgt:
- Tweegangen menu p.p. € 26,50
- Driegangen menu p.p. € 30,50
- Viergangen menu p.p. € 34,50
Indien gewenst kunnen wij een dinermenu en wijnarrangement op maat samenstellen.
Kindermenu
Voor kinderen serveren wij een speciaal kindermenu. De prijs van een kindermenu is € 10,50.
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Buffetten
Al onze buffetten gelden voor groepen vanaf 25 personen en zijn gevarieerd, verrassend en
lekker. Indien u met een kleiner gezelschap komt zullen wij de gerechten aan uw gasten
uitserveren en/of op de tafels plaatsen. Hiervoor gelden afwijkende prijzen. Wilt u een andere
invulling voor uw buffet? Samen met onze chef-kok maken wij graag een buffet op maat voor
u.
Brunch
Uw middag gezellig en culinair invullen? Kies voor onze overheerlijke brunch. Uw gasten
worden bij aankomst ontvangen met een welkomstdrankje waarna wij het volgende vanaf
een buffet serveren:
Brunchbuffet
Diverse soorten luxe broodsoorten

€ 29,50 p.p.

Salade caprese
Griekse salade met blokjes Fetakaas
Komkommersalade met vinaigrette
Gesneden binnenlandse kaassoorten
Een selectie van buitenlandse kazen en walnoten
Diverse soorten vleeswaren; Parmaham, rosbief, gerookte scharrelkipfilet
Zoetwaren
Roerei en bacon
Quiche met geitenkaas en zongedroogde tomaatjes
Ragout met scharrelkip
Diverse desserts zoals mousse, bavarois, diverse taarten, fruitsalade
Dranken
Koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange
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Buffetten
Ook dineren in een informele setting is bij ons een mogelijkheid. Wij hebben de volgende
dinerbuffetten voor u opgesteld.
Burger Buffet (“make your own burger”)
Hamburger
Kipburger
IJsbergsla
Diverse sauzen
Augurk
Tomaat en komkommer
Bacon
Kaas (jong)
Broodjes
Twisterfrites in een puntzakje

€ 18,50 p.p.

Pasta Buffet
Pasta met gegrilde gamba's en een romige saus van geroosterde
paprika, een rood pepertje en rucola
Pasta gorgonzola met een saus van gorgonzola en mascarpone,
geroosterde courgette, paprika, rode ui en pancetta
Lasagna gevuld met spinazie, ricotta, en pijnboompitjes, tomatenbasilicumsaus en Parmezaanse kaas
Pasta Bolognese
Ciabatta met olijfolie en zeezout
Salade caprese
Salade niçoise
Griekse salade

€ 21,50 p.p.

Saté Buffet
Saté van kipfilet
Saté van varkensvlees
Bapi ketjap
Nasi
Mihoen
Gewokte groene groente met oestersaus
Atjar tjampoer
Gebakken uitjes
Stokbrood met kruidenboter en kroepoek

€ 21,50 p.p.
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Hollands stampottenbuffet
Erwtensoep met rookworst en spek,
geserveerd met roggebrood
Stampot zuurkool, hutspot en stampot boerenkool,
geserveerd met rundersukade, saucijs of rookworst en een
gehaktballetje
Picalilly, uitjes en augurk

€ 21,50 p.p.

Hollands dessert
Apfelstrudel met kaneelijs en slagroom

€ 4,75 p.p.

Oriëntaal Express Buffet

€ 25,50 p.p.

Komkommersalade
Zoetzure komkommersalade
Atjar
Zoetzure groente
Indische salade
Salade met tomaten, paprika en taugé
Thaise shiitake
Salade met sesam, bosui, peulen en vissaus
Ayam Asam Manis
Kip in zoetzure saus met ananas
Daging Rendang
Gestoofd rundvlees in kokossaus
Saté Ayam
Kipsaté in pindasaus
Sambal Goreng Boontjes
Sambalbonen en bamboespruiten
Sambal Goreng Telor
Kruidige eieren in sambal-tomatensaus met kokos
Bijgerechten
Nasi Goreng
Mihoen
Kroepoek, seroendeng en sambal
Dessertbuffet
Spekkoek
IJstaartje van kokos
Bavarois van lychee met mango

€ 6,50 p.p.
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Italiaans buffet

€ 29,50 p.p.

Voorgerechten
Antipasti
Diverse soorten Italiaanse delicatessen met Parmezaan en olijven
Salade tonno
Gemengde sla, tomaat, komkommer, tonijn, ui, kappertjes, zwarte olijven en limoendressing
Salade caprese
Buffelmozzarella met tomaat, verse basilicum en extra vergine olijfolie
Carpaccio
Dungesneden ossenhaas, geserveerd met rucola en een truffel dressing, Parmezaanse kaas
en pijnboompitten
Vitello Tonnato
Gebraden en gemarineerd kalfsvlees met een tonijndressing
Insalata di mare alla carlofortina
Zeevruchtensalade op Mediterrane wijze geserveerd
Hoofdgerechten
Lasagne Bolognese
Pastagerecht met gehakt en Italiaanse saus
Salmone pesto rosso
Zalm van de grill met pesto en citroendressing
Bistecca
Gegrild kalfsvlees met rode wijn jus
Risotto grana padano
Paddenstoelenrisotto met walnoten en grana padano
Roseval aardappels
met tijm en rozemarijn
Italiaans dessertbuffet
Huisgemaakte Tiramisu
Mascarponetaart met amaretto en chocolade
Panna Cotta
Italiaanse pudding met karamelsaus
Lemon pie
Citroentaart met merengue
Gelato della casa
Verschillende soorten Italiaans ijs met slagroom, saus en vers fruit
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€ 6,75 p.p.

Exclusief Buffet

€ 32,00 p.p.

Voorgerechten
Pompoensalade
Een salade van pompoen, feta kaas en walnoten
Couscoussalade
Een salade van couscous, ratatouille, rozijnen en kikkererwten
Paprika salade
Een salade met paprika, komkommer, tomaat, rettich en yoghurtdressing
Pomodori salade
Een salade met tomaat, rode ui, basilicum en Parmezaanse kaas
Gerookte zalmfilet
Geserveerd met wasabi dressing en chili
Gamba’s
Black Tiger gamba’s in aioli
Carpaccio
Carpaccio van rund met pesto, rucola, Parmezaanse kaas en pijnboompitten
Parmaham
Parmaham met balsamicostroop en pijnboompitten
Hoofdgerechten
Ossenhaas
Gewokte ossenhaaspuntjes met peultjes, paksoi, broccoli, Suki Yaki saus en cashewnoten
Gegrilde kipfilet
Gegilde kipfilet met verse groenten
Doradefilet
Gegrilde doradefilet met pasta, Hollandse garnalen en kreeftsaus
Roseval aardappels
met tijm en rozemarijn
Bijgerechten
Stay-crisp frites met mayonaise
Stokbrood met kruidenboter, roomboter en pesto
Dessertbuffet
Verschillende ijstaarten
Vers fruit
Tiramisu
Crème brûlée

€ 7,50 p.p.
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Barbecue
Bij mooi weer kunnen wij voor u en uw gasten een barbecue verzorgen op ons prachtige
terras aan het water. U kunt zelf uw barbecue samenstellen uit de verschillende gerechten.
De barbecue kan vanaf 25 personen verzorgd worden.
Barbecue

€ 29,00 p.p.

Koude gerechten (keuze uit 5 gerechten)
Pasta met zongedroogde tomaten, olijven en pesto
Boerenaardappelsalade met krokante spekjes
Komkommersalade met een yogurt dille dressing
Amerikaanse coleslaw
Gegrilde courgette en aubergine
Tros pomodori tomaten met gemarineerde mozzarella en basilicum
Griekse salade
Hoofdgerechten vlees (keuze uit 4 gerechten)
2 stokjes kipsaté
Kip piri piri
Kip drumsticks
1 stokje varkenshaassaté
Runder hamburger
Gemarineerde runderbiefstuk
Kalfslende
Spareribs
Vis (keuze uit 1 gerecht)
Gemarineerd zalmmootje
Visspies
Tonijnmoot
Gambaspies
Bijgerechten (keuze uit 2 gerechten )
Gebakken aardappel
Twisterfrites met mayonaise
Stay crisp frites met mayonaise
Gepofte aardappel met crème fraîche en bieslook
Wedges on skin
Aardappelgratin
Garnituur (standaard)
Stokbrood, kruidenboter en verschillende sauzen zoals knoflooksaus, remouladesaus,
cocktailsaus, mayonaise en ketchup.
N.B. indien u 1 gerecht extra wenst berekenen wij een meerprijs van € 1,50.

16

Feestarrangementen
Voor een volledig verzorgde ontvangst, receptie of feestavond bieden wij onderstaande
feestarrangementen aan. De arrangementen zijn geldend vanaf 25 personen (met
uitzondering van de High Tea) en zijn inclusief de zaalhuur.
High Tea gedurende 2 uur
€ 19,75 p.p.
Scones geserveerd met jam en geslagen room, diverse mini zoetigheden,
roomboterkoekjes, assortiment mini broodjes, mini rundercarpaccio met rucola en
pijnboompitjes, vegetarische quiche, mini kroketje, bouillon.
Wij serveren thee naar keuze.
Verjaardagsarrangement gedurende 2 uur
Ontvangst met koffie/thee en een petit four
Twee drankjes per persoon (nationaal assortiment)
Zoutjes en nootjes
Twee warme hapjes per persoon
Ter afsluiting een kopje soep van de dag en een belegd broodje

€ 20,00 p.p.

Receptiearrangement gedurende 2 uur
Ontvangst met een welkomstcocktail
Onbeperkt receptiedrankjes (nationaal assortiment)
Zoutjes en nootjes
Kaasplankje
Twee warme hapjes per persoon

€ 21,50 p.p.

Feestarrangement gedurende 4,5 uur
Onbeperkt receptiedrankjes (nationaal assortiment)
Zoutjes en nootjes
Kaasplankje
Twee warme hapjes per persoon
Ter afsluiting serveren wij een heerlijke puntzakje frites met mayonaise

€ 31,50 p.p.

Feestarrangement de Luxe gedurende 4,5 uur
Ontvangst met een welkomstcocktail
Onbeperkt receptiedrankjes (nationaal assortiment)
Zoutjes, nootjes en olijven
4 luxe warme bites en 2 koude bites
Ter afsluiting serveren wij uw gasten saté met kroepoek, atjar en
stokbrood met kruidenboter middels een buffet

€ 49,50 p.p.
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Entertainment
Om uw feest tot een extra groot succes te maken kunnen wij de muzikale omlijsting van uw
avond verzorgen. U kunt hierbij denken aan een gezellige DJ of band. De prijzen van het
entertainment zijn op aanvraag.
Tevens kunnen wij parkeerwachters, garderobe medewerkers of hostessen inzetten.
Personeel
Garderobe personeel
Gastheer/vrouw
Parkeerwachters
Technische begeleiding, overdag
Technische begeleiding, ’s avonds

€ 35,00 per uur, p.p.
€ 35,00 per uur, p.p.
€ 35,00 per uur, p.p.
€ 47,50 per uur, p.p.
op aanvraag

18

Bowlingarrangementen
Met 16 moderne bowlingbanen met flitsende lichtspektakels en verrassende geluidseffecten
maken wij het alom bekende bowlen tot een eigentijdse, populaire belevenis.
Wilt u een gezellige avond bowlen combineren met lekker eten? Onderstaand vindt u
arrangementen welke wij verzorgen in restaurant Sweet Lake Italy.
Tour d’Italia 1 (2-gangen, exclusief dessert)
Wij serveren vanaf plateau de volgende gerechten.
Voorgerechten:
- Ossenhaascarpaccio met rucola; Pijnboompitten, Parmezaanse kaas en pesto
- Vitello tonnato; gebraden kalfsvlees met tonijnmayonaise
- Antipasti; diverse Italiaanse delicatessen met Parmezaan en olijven
Hoofdgerechten:
- Pizza
- Pasta
€ 19,50 p.p. (ma-do inclusief bowlen)
€ 21,50 p.p. (vr-zo inclusief bowlen)
€ 16,50 p.p. (ma-zo exclusief bowlen)
Tour d’Italia 2 (2-gangen, exclusief dessert)
Wij serveren vanaf een plateau de volgende gerechten.
Voorgerechten:
- Ossenhaascarpaccio met rucola; Pijnboompitten, Parmezaanse kaas en pesto
- Vitello tonnato; gebraden kalfsvlees met tonijnmayonaise
- Antipasti; diverse Italiaanse delicatessen met Parmezaan en olijven
Hoofdgerechten:
Afhankelijk van het seizoen verzorgen wij een keuze uit:
- 2 vleesgerechten
- 1 visgerecht
- 1 vegetarisch gerecht
€ 25,50 p.p. (ma-do inclusief bowlen)
€ 27,50 p.p. (vr-zo inclusief bowlen)
€ 22,50 p.p. (ma-zo exclusief bowlen)
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Tour d’Italia 3 (3-gangen, inclusief dessert)
€ 29,50 p.p. (ma-do inclusief bowlen)
€ 31,50 p.p. (vr-zo inclusief bowlen)
€ 26,50 p.p. (ma-zo exclusief bowlen)
Voorgerechten:
- Ossenhaascarpaccio met rucola; Pijnboompitten, Parmezaanse kaas en pesto
- Vitello tonnato; gebraden kalfsvlees met tonijnmayonaise
- Antipasti; diverse Italiaanse delicatessen met Parmezaan en olijven
Hoofdgerechten:
Afhankelijk van het seizoen verzorgen wij een keuze uit:
- 2 vleesgerechten
- 1 visgerecht
- 1 vegetarisch gerecht
Wij serveren vanaf een plateau de volgende gerechten.
Nagerechten:
- Tiramisu; Mascarponetaart met Amaretto en chocolade
- Panna Cotta; gekookte room, Italiaanse pudding met karamelsaus
- Gelato della Casa ; verschillende soorten Italiaans ijs
Tour d’Italia kids
€ 12,50 p.p. (ma-do inclusief bowlen)
€ 14,50 p.p. (vr-zo inclusief bowlen)
€ 9,50 p.p. (ma-zo exclusief bowlen)
Bowlingarrangement voor kinderen
Een gaaf kinderfeest ter ere van je verjaardag? Restaurant Sweet Lake Italy leent zich
uitstekend om wat te drinken en cadeautjes uit te pakken om vervolgens een uur te gaan
bowlen in ons hippe bowlingcentrum met 16 verlichte bowlingbanen. Om het feest compleet
te maken serveren wij als afsluiting een lekker kindermenu.
Kids bowlingparty € 16,50 per kind*
Ontvangst in Sweet Lake Italy met een taartje en onbeperkt ranja. Vervolgens kun je een
uurtje met je vriendjes en vriendinnetjes gaan bowlen. Om 16.00 uur serveren wij een
kindermenu (frites met een snack naar keuze, appelmoes en mayonaise) en een ijsje toe.
* Woensdag of zaterdag
Ontvangst
: 14.30 – 15.00 uur
Bowlen
: 15.00 – 16.00 uur
Kindermenu : 16.00 – 17.00 uur
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Algemene voorwaarden
BTW
Alle prijzen in deze brochures zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
Prijswijzigingen
Alle prijzen die genoemd zijn in deze brochure zijn onder voorbehoud van prijsverhogingen.
Voorwaarden
Op al onze overeenkomsten en reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Federatie
Horeca, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank, de Kamer van Koophandel en de
Fabrieken te ’s-Gravenhage van toepassing. Deze zijn op aanvraag te verkrijgen.
Aansprakelijkheid
Dekker Zoetermeer Sport, Party & Conferentiecentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor vermissing van en/of beschadiging aan materialen, apparatuur en andere
eigendommen die door u in onze accommodatie zijn geplaatst of die u heeft laten plaatsen.
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Annuleringsvoorwaarden en betalingscondities
Wijzigingen
Bij vergaderarrangementen waarbij lunches of diners gereserveerd zijn geldt het volgende:
indien er wijzigingen zijn in het aantal gereserveerde lunches en diners, dient u dit ’s morgens
voor 10.00 uur te melden bij de receptie of telefonisch via 079-368 42 42. Bij wijzigingen boven
de 10% omvang behouden wij het recht voor om deze door te berekenen conform de
Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca. Zie algemene voorwaarden.
Annuleringen
Annuleringen dienen schriftelijk te geschieden. Voor de eventuele kosten verwijzen wij u naar
de Algemene Voorwaarden van de Uniforme Voorwaarden Horeca.
Aanbetaling
Voor onze particuliere bijeenkomsten vragen wij een aanbetaling van 75%. Deze dient
voorafgaand aan uw evenement te zijn voldaan.
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Routebeschrijving
Dekker Zoetermeer is gelegen op een prachtige locatie in Zoetermeer. Zoetermeer centrum,
Rotterdam centrum en Den Haag centrum zijn binnen +/- 15 minuten te bereiken vanaf onze
locatie.
Routebeschrijving met de auto:
Vanaf Den Haag:
A12 Den Haag - Zoetermeer - Gouda
Vanaf de A12 neemt u de afslag Zoetermeer/ Pijnacker
U volgt de borden richting Pijnacker over de Oostweg net zolang tot u ons aan
uwrechterhand ziet liggen
Vanaf A20 Rotterdam – Hoek van Holland
Vanaf snelweg A20 richting knooppunt Terbregseplein (Ring Rotterdam)
Neem afslag Centrum (afslag 14)
Na 400m. de 1e afslag op de rotonde (G.K. van Hogendorpweg) richting Berkel en Rodenrijs
Hierna de weg/alle rotondes rechtdoor volgen op de N471
Hierna richting N470, bij rotonde de 1e afslag de N470 op
Alsmaar rechtdoor de weg volgen
Bij rotonde rechtdoor tot aan 1e stoplicht, dan linksaf de Scheglaan op
A13 Delft
Vanaf de A13 neemt u afslag Zestienhoven/ Spaanse Polder
U rijdt voorbij luchthaven Rotterdam-The Hague Airport(Doenkade, N209) richting
Bergschenhoek
Neem bij de 1e rotonde de 3e afslag de N471 op
Hierna de weg/alle rotondes rechtdoor volgen op de N471
Hierna richting N470, bij rotonde de 1e afslag de N470 op
Almaar rechtdoor de weg volgen.
Bij rotonde rechtdoor tot aan 1e stoplicht, dan linksaf de Scheglaan op
Routebeschrijving met openbaar vervoer:
Vanuit richting Den Haag/Utrecht
- Met trein naar Station Zoetermeer (Mandela brug)
- Busverbinding lijn 71
- Uitstappen halte ‘Groen-blauwlaan’
- Vanaf deze halte ziet u aan uw rechterhand Dekker Zoetermeer liggen, hierna is het
ongeveer 10 minuten lopen
Of
- Met trein naar Station Zoetermeer Oost
- Busverbinding lijn 72
- Uitstappen halte ‘De Veur’
- Het is vanaf de bushalte circa 10 minuten lopen (via het Hoekstra park)
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