ER
VA
AR
k &
onze dran

ar je
a
w
n
e
z
j
i
sp

ordt
blij van w

Stadsschouwburg
& Philharmonie
Haarlem

DRANK&SPIJZEN

De appel

Fruitig sinds
mensenheugenis
De Philharmonie is letterlijk opgebloeid
vanuit een appelboomgaard, die er lag
rond 1250. Dat is ook nog zichtbaar in
de straatnamen rondom ons gebouw.
De appelboomgaard heeft een vruchtbare grond. Oók het oudste hofje van
Nederland uit 1395 kent hier haar
oorsprong.

Wist je dat op de plek waar nu
de Philharmonie staat vroeger
een appelboomgaard was?

De appel is simpel, herkenbaar en in
verschillende smaken verkrijgbaar. Ze
zijn zoet, fris of fruitig en zijn er in
allerlei kleuren en groottes.
Net als de veelzijdigheid van de
Hollandse appel, bieden onze spijzen
en dranken een brede keuze aan
smaken met herkenbare pure seizoensproducten van lokale leveranciers.

Een raadsel

Boven de inga
ng naar het H
ofje van Bake
nes
aan de Wijde
Appelaarstee
g staat op de
gevelsteen he
t volgende ra
adsel:
Ingang vant G
esticht van Dir
ck van Baeke
nes
voor Vrouwen
acht en twee
mael ses.
Dit raadsel he
eft twee beteke
nissen:
(8+2) x 6 = 6
0
De leeftijd
van de vrouw
en
die er woond
en.

Elke hap voedt zowel fysiek als mentaal.
Jouw gasten kiezen, binnen hun levensstijl, wat en wanneer zij eten en drinken.
Iedereen geniet!

8 + (2x6) = 2
0
Het aantal vro
uwen
dat op het ho
fje
konden wone
n.

Oudste hofje van Haarlem

(H)eerlijk en duurzaam

Haarlem heeft hét
lekkerste kraanwater
van Nederland!

Koffie & thee
Koffie met een goed verhaal
Onze koffie is milieuvriendelijk geproduceerd
en sluit aan bij ons duurzaamheidsbeleid. De
leverancier investeert in verantwoorde producttechnologie. De koffiebonen voldoen aan de
normen en milieucriteria, die zijn vastgelegd
in de gedragscode van het UTZ keurmerk.

Koffie

Waterbar

Cappuccino, caffè latte, espresso
en de echte ouderwetse filterkoffie.

Thee
e
waterbar biedt d

Onze
ing. Wij
hele dag verfriss
eldere
tappen dit kristalh
uit onze
Haarlemse water
nstallatie.
eigen zuiveringsi

Onze echte watercocktails worden

Naast de bekende smaken ook

geserveerd in weckpotten, gevuld

zoethout, verse munt en gember.

met fruit uit het seizoen en verse
kruiden.

Fusion

Raak geïnspireerd door onder

natuurproducten. Fusion is een natuurlijke warme smaaksenstatie, geheel

andere de combinaties van wilde

volgens het verhaal van de appel van de Philharmonie. Met smaken

perzik en tijm, appel en geurige

waar natuurlijk appel in zit, zoals Opa’s boomgaard, Hot fudge appel-

kaneel, framboos en citroen.

pudding, Oma’s appeltaart en de Energie Boost!

Haarlemse mix van gedroogde kruiden, vruchten, bloemen en andere

Klinkt goed vinden wij. En dat is het ook!

Voor hier ...

& nu
Goede balans

� De betere bal uit de oven met kaas of groente
� De onmiskenbare rund- en kalfsvleesbitterbal
� Chips van zoete aardappel, kalebas en boontjes
� Kruidig geroosterde peulvruchten
nn
Tussendoor lekker ontspa

en

Zoetjes uit Haarlem

� Koeken van de Haarlemse bakker
� Krokante knabbel van gedroogd fruit
� Haarlemmer kruidcake
Snoep Goed

� Snoepjes scheppen met een knipoog naar vroeger

Pit met peper

� Chocolade met o.a. roze peperkorrels en cayennepeper
� Ongebrande noten en zuidvruchten
� Oppeppende popcorn

Puur genieten!
Frisse opkikker

� Smoothies van fruit en groente
� Seizoensfruit op een prikker
� Biologisch handfruit en snoepgroente

Pak je energiekick met één
van deze heerlijkheden of
juist met die gezonde appel.
Het is jouw keuze, op elk
moment van de dag.

Proeven van het plein

Proeven van het plein

Wist je dat de markt in Haarlem al jaar en dag in de top staat
van dé beste marktpleinen van Nederland?
Frits van Dongen, de architect van de Philharmonie, heeft de Grote Foyer gebouwd
als een marktplein. De rode bakstenen van de oudbouw, de glazen gevel voor de
open lucht en de marmeren vloeren, die je ook in de klassieke steden ziet. Het is
een plein vol energie, waar vraag en aanbod samenkomen.

Brood
Bron van energie. Een knapperige bol van
meergranen of spelt, een dik gesneden
boterham en mediterraans brood belegd met

Happen
Voor het stillen van de lekkere trek
bieden wij een proeverij van kleine
kroketten smakelijk gevuld met geiten-

Sla

kaas, serranoham, truffel of groente.
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frisse dressing.
en noten met een

Daarnaast serveren we groenterolletjes
gevuld met knapperige seizoensgroente
vergezeld met een frisse dressing. Op
tafel staan kaasstengels met een twist.

vleeswaren van de slager, Noord-Hollandse
kaas, visvariatie en hummus met gegrilde
groente. Elk seizoen biedt een passende keuze.

Sap
Een glazen flesje vol fruit uit voornamelijk
Hollandse boomgaarden. Puur van smaak en
zonder toegevoegde suiker, kleur-, geur- en
smaakstoffen. Gepresenteerd in de smaken
appel en vlierbes, tomaat, sinaasappel, peer,
appel en rabarber.

Soep
Maak kennis met onze groentebuitenbeentjes: net iets te klein en een tikkeltje
krom, maar rijk aan smaak en heerlijk
door de soep. Deze groenten komen door
hun jasje niet in de supermarkt. Wel in
onze soepen: pompoen, tomaat met
rozemarijn, pastinaak of biet. Geserveerd
naar het seizoen.

Proeven van het plein

Vers van de chef
In elke hoek van het plein bereiden onze koks handzame en
internationale gerechten, die hoofdzakelijk gemaakt zijn met
Hollandse seizoens- en streekproducten.

Zuivel
Boerenyoghurt met gekruimelde bastognekoek
en appel met kaneel of frisse sojayoghurt met
banaan, vijgen en gebrande amandelen.
Wij serveren verschillende smaken die bij
de tijd van het seizoen passen.

Denk bijvoorbeeld aan

Pak, proef en
ervaar!
Zoet
Het goede zoet met
bananenbrood, muffins
van wortel en walnoot,
kleine krenten- en
mueslibollen.

� Groenteloempia geserveerd met
korianderdip

� Curry madras met kip en kokos geserveerd
met frisse yoghurt en jasmijnrijst

� Penne pasta met paddenstoelen, basilicumpesto, Parmezaanse kaas en truffel

� Thaise noedels met garnalen of kip, taugé
en peulen in oestersaus

� Pizza met lokale seizoensgroente

� Burger van rundvlees of van groenten op
een broodje met in Haarlems Jopenbier
gebakken uien en rozijnen

� Flammkuchen met crème fraîche, spek,
oude kaas, bosui en erwten

� Pittige kalkoen hotdog met salsasaus en
rucola

Diner als een symfonie

PARTITUUR

In de zaal, waar sinds de 18e eeuw grootse orkesten de mooiste symfonieën
ten gehore brengen, worden jouw gasten uitgenodigd voor het diner
onder het imposante Cavaillé-Coll-orgel.

Een menu gecomponeerd naar het seizoen
Prelude
Tonijn in sesam I zoetzure komkommer I gembermayonaise

Ouverture
Tomaat met burrata I gekonfijte cherrytomaat I
tomatencrumble I peterseliecrème en gelei van tomaat

Intermezzo
Kabeljauw I gebakken witlof I wortel I
aardappelsoufflé I crème van pastinaak

De solist

Het diner als een
levendige
symfonie met gast
en als musici,
de menukaart als
partituur
en de gangen als
delen uit
een klassiek conce
rt.

Palmesteyn Boeuf Blonde van Hollandse bodem
met runderwang in jus I
polenta met oude kaas I seizoensgroente

Postlude
Gekarameliseerde banaan met banaan-walnoot brood I
mokka mousse

Coda
Friandises

Kleine letters

Ons verhaal
Als inspirerende theater- en congreslocatie, waar klassiek en modern samenkomen, zijn wij van mening

• Alle onderdelen in de prijslijst zijn voorzien van
een prijs per persoon.

dat het gehele plaatje moet kloppen. Onze spijzen en dranken zijn hierin geen uitzondering.

• De prijzen zijn exclusief btw.
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• Geoffreerde prijzen zijn inclusief het bedienend
horecapersoneel, de opbouw, de afbouw en de
voorbereiding t.b.v. de catering.
Exclusief eventueel aanvullend keukenpersoneel en
mastiek. Met uitzondering van ‘het diner als symfonie’.
Hiervoor maken wij een voorstel op maat.
• Graag ontvangen wij allergiewensen 10 werkdagen
voorafgaand aan het evenement.

Eten verbindt, geeft gespreksstof, voedt het
lichaam en geeft energie. Hierdoor vormt het
de basis voor elke bijeenkomst en elk congres.
Een brede keuze aan smaken met herkenbare,
pure producten uit het seizoen, geleverd door
bij voorkeur lokale leveranciers. Elke hap voedt
zowel fysiek als mentaal.
Aan jou de keuze wat je eet op welk moment
van de dag. Net zo veelzijdig als de Hollandse
appel.

• Ook de garantie aantallen ontvangen wij graag

Met onze wortels in de appelboomgaard is de
appel het karakter van onze dranken en spijzen.
In onze catering houden wij standaard rekening
met de levensstijlen van nu.
Zo is er in elk assortiment een vegetarische en
veganistische keuze. Voor allergieën maken wij
uiteraard een alternatief op maat.
Laat je inspireren door onze spijzen en
dranken. Pak, proef en ervaar!

10 werkdagen voorafgaand aan het evenement en tot
5 werkdagen voor het evenement mag hier kosteloos
10% van afgeweken worden. Eventuele wijzigingen
kunnen daarna nog in overleg plaatsvinden.
• Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing,

Podium voor
D

zie: www.theater-haarlem.nl/zalenverhuur

utch Design
Colofon
Dit foodbook en de bijbehorende prijslijst is een uitgave van Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem en gedrukt op gerecycled
papier. Tekst en idee: Anne-Marije Hogenboom en Joyce Otten. Ontwerp: Dorinde van Helden | www.helden-daden.nl.
Met inspiratie en medewerking van het team Horeca & Hospitality. Fotografie: Bibi Veth, Maarten Nauw en In Bloei Fotografie.
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