Groepen & Events

Groepen & Events
Roast Bistro Bar
Gevestigd aan ’t Spaarne op de Turfmarkt vind je Roast Bistro Bar in een
voormalige autogarage met als eye-catcher een Renault 4 nog op de
autobrug. Het stoere interieur met een retro-feel zorgt voor een
gezellige ambiance. Door de variabele indeling en ruime opzet van
onze bistro zijn wij de ideale locatie voor een teamuitje, bedrijfsevent,
verjaardag, zakelijk diner, vrijgezellenfeest of het kampioensdiner
van jouw team. Van 10 tot 150 personen kun je terecht bij ons voor een event.

Welkomst & Proost
Xenius Cava Brut					

€ 7.00 p.p.

Mojito / Virgin Mojito 				

€ 9.50 / € 6.50 p.p.

Fruity Cava / Fruity Virgin 			

€ 9.50 / € 6.50 p.p.

Rosé Spritzer / Virgin Spritzer 			

€ 7.50 / € 5.00 p.p.

Rum, limejuice, munt, rietsuiker, bruiswater + limoen
Cava, rood fruit, kiwi, limonade + veel ijs
Rosé, citroen, aardbei + bruiswater

Pornstar Martini					 € 8.00 p.p.

met passievrucht

Arrangementen

(vanaf 10 personen)

Dranken arrangement Basis:

2 uur - € 22.50 p.p.
3 uur - € 32.50 p.p.
4 uur - € 34.00 p.p.

Dranken arrangement Basis + Bier:

2 uur - € 29,50 p.p.
3 uur - € 37.50 p.p.
4 uur - € 39.50 p.p.

Grolsch van de tap, frisdranken & huiswijn

Grolsch van de tap, frisdranken, huiswijn + speciaal bieren

Wijnarrangement

Wijn-arrangement voor 3 gangendiner met mooie bijpassende wijn
Inclusief plat en bruisend van Marie-Stella-Maris

€ 32.50 p.p.
+ € 5.00 p.p.

Biertafel
Wist je dat Roast Bistro Bar het enige restaurant in
Haarlem is met een biertafel? Het is natuurlijk ideaal
voor een verjaardag of een vrijgezellenavond maar
ook zeker als startpunt voor een “doodgewone”
gezellige vrijdagavond.
Het concept is eigenlijk heel simpel. Je koopt een fust
en het grootste voordeel aan het hele verhaal is;
het fust moet op! Zelf tappen, dus niet wachten en
meteen je tapkunsten een beetje oppoetsen.
Grolsch fust 20 ltr		

€ 200,00

Speciaal bier

€ 275,00

20 ltr		

Borrel
&Bites
De barruimte aan de voorkant bij Roast leent zich perfect
voor gezellige borrels tot 60 personen. De statafels met
de mooie blauwe fluwelen banken zorgen voor een warme
en gezellige sfeer. Borrels zijn bij ons mogelijk vanaf
16.00 uur of in combinatie met een diner.
Wil je eerder terecht, geen probleem, alles is mogelijk in overleg.

Mixed up Platter Roast

€ 28.5

charcuterie, kazen, rillette van eend met brood, gerookte amandelen, cornichons
& Kalamata olijven, smoked broad beans, bitterballen en oude kaas croquetten

Roast Fingerfood platter

sticky Rib fingers, Fine de Clair Oesters met Mignonette en citroen, crunchy chicken
bites, oude kaas croquetten, bitterballen, olijven & amandelen en diverse sauzen

Charcuterie

selectie van verschillende soorten ham en worst

Plankje Vis

€ p.p. 10

klein € 9.75
groot € 18
€ 19.5

zalm, heilbot en paling met toast en citroen mayonaise

Bittergarnituur

3 stuks p.p. € 6

Kalamata olijven & gerookte amandelen

per portie € 7.5

oude kaas croquetten, bitterballen & crunchy chicken

Dinner
Ons restaurant is door zijn ruime opzet perfect voor grotere groepen. De speelse
en variabele indeling van ons restaurant maakt het geschikt voor diner met een
klein gezelschap als een feestelijk uitbundig diner met een groot gezelschap. Onze
Diner arrangementen zijn te bestellen vanaf 8 personen. Heb je andere wensen,
laat het ons vooral weten.

Good food
1 gang v.a. € 24.5

Chef ’s Good
Choices
3 gangen v.a. € 42.5

Even een snelle hap met jouw gezelschap? Dan gaan we voor 1 gang met lekkere sides.
Onze chef stelt een verkleind a la carte menu samen met vis, vlees en vegetarische gerechten
zodat er voor ieder wat wils is. Uiteraard met heerlijke side dishes. Op deze manier kunnen
we snelheid en kwaliteit garanderen, zodat jullie een topavond hebben.

Hou jij van verrassingen en goed eten? Geef onze chef de vrije hand en hij stelt een heerlijk
gevarieerd menu voor jullie samen. Hij neemt je mee op zijn culinaire reis en laat je kennis
maken met de pareltjes die alleen de locals kennen. Laat je adviseren voor een bijpassend
wijn arrangement en de smaakexplosies zullen je om de oren vliegen door de wijn & spijs
beleving.
*Geef je dieetwensen van tevoren door, dan houdt de chef daar rekening mee.

To Share or
Not to Share
Shared diner v.a. € 30

2-gangen diner v.a. € 32.5
3-gangen diner v.a. € 40

Shared diner of een 2/3 gangen diner met jouw gezelschap, het is allemaal mogelijk. In
overleg met jullie stellen we een menu samen rekening houdend met jullie dieetwensen.
Shared diner voor een gezellige bourgondische sfeer of voor een formele gelegenheid kunnen we de gerechten per persoon uitserveren. Kortom u vraagt wij koken..

Vaarfestijn
Roast Bistro Bar
& Luxe Sloepen
Met de mooie sloepen van Luxe Sloepen krijg je vanaf het water een hele andere kijk op ons Haarlem in
al haar pracht. De luxe sloepen zijn uitgerust met een
gezellige schipper, toilet, comfortabele kussens en een

gezellig muziekje op de achtergrond. Ga voorafgaand
aan jouw diner bij Roast eerst een rondje varen met
jouw gezelschap onder het genot van een drankje en
een hapje en strijk daarna neer op ons terras.
* Deze arrangementen zijn te boeken vanaf 10 personen

Arrangement Borrel
Een uur varen door de grachten van Haarlem in een luxe sloep met schipper!
Aan boord
- Dranken: Bier, fris en wijn
- Borrelplank Roast: Charcuterie, kazen, rillette van eend met brood, gerookte amandelen,
cornichons & Kalamata olijven, smoked broad beans, bitterballen en oude kaas croquetten

1 uur varen incl. Borrel arrangement € 30 p.p.
2 uur varen incl. Borrel arrangement € 50 p.p.

Arrangement Fingerfood
Een uur varen door de grachten van Haarlem in een luxe sloep met schipper!

Aan boord
- Dranken: Bier, fris en wijn
- Roast Fingerfood platter: Sticky Rib fingers, Fine de Clair Oesters met mignonette
en citroen, crunchy chicken bites, oude kaas croquetten, bitterballen

1 uur varen incl. Borrel arrangement € 32.5 p.p.
2 uur varen incl. Borrel arrangement € 52.5 p.p.
* Check onze diner & drank arrangementen voor na de boottocht

Activiteiten

Zo’n geweldige stad als Haarlem kun je op vele manieren ontdekken, maar hoe leuk
als je dat doormiddel van een activiteit kunt doen. Ga op de SUP of met de E-chopper
de stad door en aanschouw ‘ons’ mooie Haarlem. Als afsluiter eindig je bij Roast Bistro
Bar voor een gezellige borrel en een heerlijk diner.

Fantastic Haarlem

€ 58.5 p.p.

Suppen 2 uur + Borrel/Diner (vanaf 4 pax)

Suppen door de grachten van Haarlem is een superleuke activiteit als vrienden-

Feeling hot? Neem tijdens je SUP tour een heerlijke duik in het Haarlemse water.

uitje, familie-uitje of als vrijgezellenuitje! De Stand Up Paddleboards zijn stabiel

Met een waterproof bag neem je je telefoon en portemonnee mee tijdens het

genoeg, ook als je nog nooit op een SUP board hebt gestaan. Om de hoek van

suppen voor een welverdiend bakkie koffie tussendoor! Na deze work-out

onze locatie op de Turfmarkt is een handige opstapplaats, waar je via de steiger

verwelkomen wij je in ons restaurant om je helemaal in de watten te leggen.

gemakkelijk op de SUP kunt stappen. Op het water reflecteert het zonlicht, dat
betekent maximaal aan je tanlines werken terwijl je supt!

- Mixed platter met heerlijke snacks om te delen
- Shared main course vis, vlees & Vega
- Dessert plateau
• Dranken op nacalculatie

Spectacular
Haarlem

€ 75 p.p.

E-chopper 3 uur + Borrel/diner (vanaf 4 pax)

Een E-Chopper is een 100% elektrische scooter. Met een bereik van 55 km
heeft de E-Chopper meer dan voldoende bereik voor een heerlijke tour rond
de stad. Door de dikke banden en het hoge stuur is het ontzettend leuk om
op een E-chopper te rijden. Hier krijgt iedereen een glimlach van! Verken
op eigen houtje of gebruik één van onze routes die je langs de mooiste lokale
plekjes van Haarlem brengt.
Na al die indrukken heb je wel zin in iets lekkers te drinken en te eten,
we got your back!!
- Mixed platter met heerlijke snacks om te delen
- Shared main course vis, vlees & vegetarisch
- Dessert plateau
• Dranken op nacalculatie

Mind
blowing
Haarlem

€ 75 p.p.

Suppen 2 uur + E-chopper 2 uur + Diner (vanaf 4 pax)

Combineer deze twee te gekke activiteiten en je ziet Haarlem op z’n mooist.
Bij terugkomst staan wij voor jullie klaar om jullie culinair te verrassen
en een heerlijke avond te bezorgen.
- 3-gangen keuzediner
Vis, vlees & vegetarisch
• Dranken op nacalculatie

Sweat & Roast

€ 40 p.p.

(v.a. 15 personen)
1 uur boksen in de Hout+ halve kip met friet en salade
Je eerst helemaal in het zweet werken om
vervolgens te smullen van ‘n welverdiend kippetje ‘The Best in Town’. Boksen is helemaal
hot op het moment, zeker in het bedrijfsleven zie je steeds meer als activiteit terugkomen. Soms is het goed om als ondernemer,
leidinggevende buiten de comfort zone te
treden en de kaarten opnieuw te schudden!
In de boksring is iedereen gelijk en behandelen we elkaar met respect. Het is de perfecte
setting om te werken aan persoonlijke vor-

ming, door het ontwikkelen van je mentale
en fysieke weerbaarheid. Elkaar ontmoeten
op een andere manier en gezamenlijk
grenzen verleggen.
*De clinic boksen zal plaatsvinden in
stadspark ‘De Hout’ en is dus buiten

Je kunt al deze arrangementen
uitbreiden met:
- Welkomstdrankje
- Bites
- Wijnarrangement
- Drank afkoop
- Biertafel
- Jeu de boules
- Vaarfestijn

Let’s Roast & Toast!!
Contact ons voor een
mooi voorstel..

Restaurant
Maandag t/m Donderdag & Zondag
16.00 - 0.00
Vrijdag & Zaterdag
16.00 - 01.00

contact

Turfmarkt 26 | 2011 CB Haarlem | 023 844 2271
info@roasthaarlem.com

www.roasthaarlem.com

