Algemene informatie
Openingstijden
Dagelijks geopend vanaf 09.30 uur.
Contactgegevens
Café XO
Grote Markt 8
2011 RD Haarlem
023-5511350
info@xo-haarlem.nl

Zalencapaciteit
Bent u op zoek naar een ruimte waar u op een unieke locatie in het stadscentrum van Haarlem en
toch in alle rust uw feestavond, bruiloft, receptie, vergadering of presentatie kunt geven? Wij bieden u
daartoe de mogelijkheid tot 350 personen. Al onze zalen zijn voorzien van toilet en eigen bar.
Zaaloverzicht
Café
1e etage
Zolder

maximale capaciteit tot 250 personen 180 m²
(zitplaatsen 100 personen)
maximale capaciteit tot 80 personen. 90 m²
(zitplaatsen 60 personen)
maximale capaciteit tot 100 personen. 2 x 40 m²
(zitplaatsen zolder 1: 16 personen / zolder 2: 26 personen)
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Vergaderen
tot 40 personen
Onderstaand vindt u ons vergaderarrangement. Deze is van toepassing op bijeenkomsten tot 40
personen. Naast dit arrangement zijn er in overleg natuurlijk vele varianten mogelijk, aangepast aan
uw wensen.



Zaalhuur bij vergadering € 125,- per maximaal 4 uur dit is inclusief beamer, flip-over, stiften en
projectiescherm
Onbeperkt koffie, thee, ijswater en zoete lekkernijen € 8,- pp per 4 uur. Indien u wenst kunnen
we ook bittergarnituur serveren ( 2 hapjes per persoon)

Wij kunnen ook uw lunch of diner verzorgen:
Vergader luncharrangement € 11,- p.p. tot 15 personen uitsluitend in combinatie met een
vergadering
U kunt een broodje kiezen van de kaart (muv de hamburgers, salades en 12 uurtje).
Wij serveren hierbij een kopje koffie, thee of frisdrank.

Vergaderopstellingen
Theater

Carré

U-vorm

Lunchen (vanaf 15 personen)
Broodmaaltijd € 12,50 p.p. (tijdsduur 1,5 uur)
vanaf 15 personen
Diverse broodjes belegd met:







Jonge kaas
Hummus
Gerookte zalm
Eiersalade
Carpaccio
Inclusief koffie/thee/jus d’orange/water

U kunt het bovenstaande eventueel uitbreiden met:



Broodje kroket ( € 2,50)
Tomatensoep ( € 2,50 )

Voor de broodmaaltijd inclusief kroket en tomatensoep rekenen we € 16,50 p.p.
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Iets te vieren
Bent u op zoek naar een ruimte voor uw verjaardagsfeest, bedrijfsborrel of bruiloft? Wij bieden u daartoe de
mogelijkheid. In Café XO kunt u terecht tot 350 personen. Al onze ruimtes zijn voorzien van toilet en eigen bar.

Borrel/Feestarrangementen
vanaf 25 personen, alleen te gebruiken in een besloten ruimte.
Totally XO arrangement € 30,- p.p.
Wij verzorgen uw feestavond van 20.30 uur tot 00.30 uur en serveren:




Onbeperkt bier, frisdrank en wijn
Bittergarnituur met mosterd en chilisaus (4 hapjes p.p.)
Nootjes op tafel

Het totally XO is uit te breiden met een welkomstdrankje ( € 33,50 per persoon)
We hebben voor u de volgende keuzes:






Mini G&T ( kleine gin tonic)
Mini Cuba Libre
Mini Moscow Mule
Prosecco
Kir Royal

Wilt u eventueel andere hapjes dan kunt u kiezen uit de volgende uitbeiding:





Luxe canapé
Crudites met hummus
Broodje kroket
Zakje friet

( 2,- per stuk)
( 3,- per stuk)
( 3,- per stuk)
( 3,- per stuk)

Indien u liever op een ander tijdstip of iets korter gebruik wilt maken van de ruimtes dan kunt u nog kiezen uit
het volgende arrangement:
Borrelarrangement € 19,50 p.p.
Tijdsduur 2 uur




Onbeperkt bier, frisdrank en wijn,
Bittergarnituur met mosterd en chilisaus (4 hapjes p.p.)
Nootjes op tafel

Het borrelarrangement is uit te breiden met een welkomstdrankje ( € 23,- per persoon)
We hebben voor u de volgende keuzes:






Mini G&T ( kleine gin tonic)
Mini Cuba Libre
Mini Moscow Mule
Prosecco
Kir Royal
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Muziek en entertainment
Voor € 300,- kan XO een DJ regelen met disco lichten en de muziek die u het liefste hoort tijdens uw
feestavond op zolder of de 1ste etage.

Groependiners ( vanaf 10 personen)
U bent met een groep en u wilt in een ongedwongen sfeer genieten van een ontspannen avond tafelen? Bekijk
dan hieronder onze groependiner arrangementen.

-5-

Indisch buffet € 20,50 p.p.
Onze buren van Indische toko Toko Nina bereiden voor u een fantastisch en authentiek Indonesisch buffet met
diverse groenten en vleesgerechten. We nemen graag met u de samenstelling door.

Dessertbuffet € 7,50 p.p.





Ijs-taarten
Bavarois-taarten
Ijs- en parfait-longeurs
Petit-fours

Driegangen Menu € 27,50 pp
Op vrijdag en zaterdag vanaf 15 personen in een besloten ruimte
In het Café op de begane grond is het ten alle tijden mogelijk tot 28 personen

Voorgerechten
RUNDER CARPACCIO
met truffelmayonaise, pijnboompitten, grana padano en rucola
SALADE GEITENKAAS
met honing, walnoten en mosterddressing
TOMATENSOEP
met basilicumolie
Vooraf serveren wij brood met dip

Hoofdgerechten
WARMGEROOKTE ZALM
met bulgur, feta en tomaat
GEBAKKEN STEAK
met friet en groene salade
EMPENADA`S
met zoete aardappel, mais, spinazie, bonensalade en tomatensalsa

Nagerecht
PETIT GRAND DESSERT

Is dit niet uw menukeuze? Wij overleggen graag uw wensen.
Kindermenu
Neemt u kinderen mee naar XO? Bij elke gelegenheid kunnen wij hierop inspelen.
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Bereikbaarheid
Café XO is prima bereikbaar met het openbaar vervoer. Het NS- en busstation van Haarlem ligt op circa 10
minuten loopafstand.
Route beschrijving voor de auto:
Vanaf de A4 (via A5) of A2 gaat u de A9 op richting Haarlem. Volg de N205 richting Haarlem Zuid/Zandvoort.
Volg Haarlem centrum. U rijdt na circa 1.2 km de stad Haarlem binnen. Volg vanaf dan de P-route door de stad.
U vindt hier onder andere Parkeergarage:
•
Station
•
Houtplein
•
Raaks
•
Appelaar
•
De Kamp
Volg vervolgens de bordjes Grote Markt en u vindt Café XO naast het stadhuis tegenover de Douglas.
Er zijn 3 parkeergarages op 5 minuten en het NS -station op 10 minuten loopafstand.
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