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Alle prijzen in deze brochure zijn inclusief BTW en onder voorbehoud.
Fotografie gebruikt in deze brochure is bedoeld om een sfeer beeld te creëren.
Aan deze foto’s kunnen geen rechten worden ontleend.
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Dé zakelijke locatie van de regio
Lake House Rotterdam is dé inspirerende locatie voor elke zakelijke aangelegenheid. Buiten de drukte
van de stad, gastvrij, uitstekend bereikbaar en met ruime gratis parkeergelegenheid.

Lake House Rotterdam beschikt over een private
room waar tot 40 personen plaats kunnen nemen. Geniet van onze uitgebreide service in een
prachtige privé setting, afgezonderd van het restaurant en met eigen licht & geluidsregeling voor
de perfecte sfeer.

Naast onze private room beschikken wij ook over
een aparte zaal, waar tot 80 personen plaats
kunnen nemen voor lunch of diner en tot 150
personen voor een receptie of feest. Benieuwd
naar de mogelijkheden? In deze brochure zetten
we ze graag voor je uiteen.

Lake House onderscheidt zich door het brede
concept in een warme ambiance. De menukaart
is eerlijk, aantrekkelijk en maakt gebruik van natuurlijke producten.
De samenkomst van de unieke sfeer van het
restaurant en het zonnigste terras van de regio
maken van Lake House de ‘place to be’ van Rotterdam en omstreken.
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Onze Private & Party Room
MOGELIJKHEDEN & ARRANGEMENTEN

De Private Room & Party Room van Lake House Rotterdam bieden de perfecte setting voor elke aangelegenheid. De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt.!
Lake House Rotterdam biedt 5 verschillende arrangementen. In onze Private Room zijn de arrangementen te boeken van 10 tot 40 personen, in onze Party room van 20 tot 80 personen. Bestaat uw
gezelschap uit minder dan 10 personen? Wij maken graag een offerte op maat.
Bergse Bos Arrangement

Rottemeren Arrangement

Lansingerland Arrangement

€ 15 per persoon

€ 44 per persoon

€ 54 per persoon

Halve dag zonder lunch (4 uur)

Halve dag met lunch (4 uur)

Halve dag met diner (4 uur)

Lake House Arrangement

Lake House Deluxe Arrangement

€ 51 per persoon

€ 90 per persoon

Hele dag met lunch (8 uur)

Hele dag met lunch & 3-gangen diner (8 uur)

Bij alle arrangementen zijn zaalhuur, 55” 4K LED TV, flipover met stiften, kladblokjes met
pennen en koffie/thee/water arrangement inbegrepen.
Voor de lunch in onze arrangementen heeft u de keuze uit een 2-gangen lunch of broodjes lunch.
De broodjes lunch bestaat uit drie belegde broodjes per persoon (vis, vlees & vegetarisch), handfruit,
kroket, soep en koffie/thee & water.
Breid uw arrangement uit:
Handfruit | per persoon
Madeleines | twee stuks | per persoon
Gebak | per persoon
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1,50
4,50
3,75

Onze Private Room
FEITEN & CIJFERS

Oppervlakte:			38 m2
Aantal personen:		
40 zittend (exacte aantallen in overleg)
				
75 staand (exacte aantallen in overleg)
Beeld:				
Aansluitingen:		

55” 4K LED TV
HDMI, Apple TV & Google Chromecast

Geluid:			
Eigen geluidssysteem incl. subwoofer
Aansluitingen:		
2x XLR (stereo)
				
1x Tulp aansluiting (kabel Tulp -> Jack beschikbaar)
				1x AUX aansluiting
				1x Krachtstroom 380V
				2x reguliere stekkerdoos 230V
Parkeren:			
				
				

Muizenplaats (120 plaatsen) direct voor Lake House
Konijnenplaats (60 plaatsen) +/- 3 minuten lopen
Invalide parkeerplekken 6x rondom het pand
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Food & Beverage
BEVERAGE

APERITIEF & TOAST
Cava | per glas												6,5
Cava | per fles vanaf											30,Cava | Magnum Tresor | 1,5 liter									60,Champagne | per glas											12,50
Champagne | per fles vanaf										75,DRANK ARRANGEMENTEN
Dutch Drinks | per persoon per uur									6,75
Heineken | frisdranken | huiswijnen | port, sherry, vermouth, jenever
International Drinks | per persoon per uur								10,75
Dutch Drinks uitgebreid met gin, whisky, rum, Campari en wodka
Kids Drinks | per kind per uur | 4 tot 12 jaar								4,50
Voor kinderen tot 4 jaar hoeft niets betaald te worden
BOTTLE SERVICE
Alle gedistilleerde dranken in ons assortiment kunnen per fles worden afgenomen.
Bacardi | Sylvius | Jack Daniels | Grey Goose | Licor 43 | Amaretto | vraag naar ons volledige assortiment
SPECIALS
Gin & Tonics | eigen bar | minimale afname van 250 euro aan Gin Tonic			
in overleg kunnen wij een speciale Gin & Tonic bar verzorgen

v.a. 8 per stuk

Cocktails | eigen bar | minimale afname van 250 euro aan cocktails				
zie onze cocktailkaart voor de mogelijkheden qua cocktails en virgin cocktails

v.a. 7 per stuk

Smaakwaters | in overleg
Digestief tafel | vraag naar de mogelijkheden
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Food & Beverage
FOOD

BAR SNACKS
Gezouten eenvoud | per 10 pers.
noten | olijven | kaaskrokantjes
Noten & olijven | per 10 pers.
Cruditées | per 10 pers.
Prosciutto di Parma | per 100 gr.
Jamon Iberico de Bellota | per 100 gr.
Brood & Smeersels | p.p.

BITES
9,75
5,25
5,25
12,50
25,1,75

LUNCH

Oesters | per stuk
v.a. 3,50
Sandwiches | Wraps | per stuk
2,75
Canapé | per stuk
2,75
Bittergarnituur | per stuk
1,50
bitterballen | le frique mini frikandellen | tatsuta
Vegetarisch Bittergarnituur | per stuk
1,50
bieterballen | kaasloempia’s | vegetarische loempia’s
Streetfood | per stuk
3,75
DINNER

Sitdown 3 gangen keuzemenu
prijs per persoon
Lake House Brunch | v.a. 50 personen
prijs per persoon
Italiaanse Lunchtafel | vanaf 20 personen
prijs per persoon

39,29,50
40,-

BBQ

Sitdown 3 gangen keuzemenu
prijs per persoon
Sitdown 4 gangen keuzemenu
prijs per persoon
Sitdown 5 gangen keuzemenu
prijs per persoon
Walking Dinner
per persoon per gang
Italiaanse Tafel | vanaf 20 personen
prijs per persoon

45,47,50
55,7,25
40,-

KIDS

BBQ Easy | vanaf 30 personen
prijs per persoon
BBQ Deluxe | vanaf 30 personen		
prijs per persoon

32,50
42,50

Uiteraard vergeten we de kids niet!
Samen bedenken we voor onze jongste gasten een
menu voor deze gedenkwaardige dag.

Uiteraard kunnen wij rekening houden met allergiën en dieetwensen.
De beschikbaarheid van gerechten kan afwijken van de voorbeelden in deze brochure.
Bij groepen groter dan 12 personen verzoeken wij u de keuze vantevoren door te geven.
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Lake House Menu
Het Lake House keuze menu is een wisselend specialiteiten menu,
voor u samengesteld door onze chefs.
Wij werken met dagverse en seizoensgebonden producten.
Het Lake House menu is de perfecte keuze om van uw zakelijke
aangelegenheid een unieke bijeenkomst te maken.
Bij de lunch serveren wij een vast twee gangen menu voor 29,50 per persoon;
voorgerecht | hoofdgerecht
Bij het diner serveren wij een drie gangen keuze menu voor 39,00 per persoon;
voorgerecht | hoofdgerecht | nagerecht
Vraag uw gastvrouw / -heer naar
de wijn / spijs mogelijkheden.
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Bijlage 1

SANDWICHES & WRAPS | 2,75 PER STUK
Perfect als lichte lunch voor jullie gasten!
Pulled Salmon | mierikswortelspread
Tonijnsalade | appel | ui | kappertjes
Kipfilet | avocado | chipotle
Rundercarpaccio | pesto

Parmaham | geitenkaas | rucola
Gegrilde groenten | hummus | koriander
Oude kaas | truffelmayonaise

SWEETS
Voor de echte zoetekauw!
Gebak en Sweettables van
Enjoy Cakes & Bakverhalen
Wensen jullie gluten- of lactosevrij gebak?
We denken graag met jullie mee!
Loopers Ice Cream Rolls
Luciano’s IJskar
Schotelgeld | per persoon
1,75
schotelgeld wordt alleen bereken indien er
geen gebruik gemaakt wordt van onze partners.
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Bijlage 2

CANAPÉS | 2,75 PER STUK
Onder canapés verstaan wij onebites, lepel amuses en bruschetta’s.

Pulled Salmon | mierikswortel crème
Tonijn tataki | kimchi | sesam soja dressing
Hollandse garnalen | cocktail

Steak tartare | eidooier crème | zoetzure sjalot
Rundercarpaccio | pesto | parmezaan
Prosciutto di Parma | geitenkaas | rucola
Gerookte eend | vadouvan crème
Ossenworst | zilverui | mosterd

Caprese | tomaat | pesto | Burrata
Geitenkaas | ui | dadel | noten
Hummus | gegrilde groenten | koriander
Brie | uiencompôte | walnoot
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Bijlage 3

STREETFOOD | 3,75 PER STUK
Voor de lekkere trek tijdens jullie feest!

Kibbeling | tartare saus
Tempura garnalen

Mini burger | rund
Kip cashew | rijst
Yakitori
Pita pulled pork
Bao Bun pulled pork
Burrito | gehakt | bonen

Bao Bun pulled mushroom
Pita falafel
Vegetarische loempia

Tips
Nachos | 14,50 per 2 personen
Puntzakje friet | 3,50 p.p.
Lake House Kapsalon | 7,50 p.p.
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Bijlage 4

ITALIAANSE TAFEL | VANAF 20 PERSONEN, 40,00 PER PERSOON
De Italiaanse tafel vindt haar inspiratie in de typisch Italiaanse invulling van lunch en
diner aan een lange tafel, in de schaduw van de olijfbomen op een warme zomerdag.
Een Italiaanse tafel biedt een informele ‘shared dining’ achtige sfeer, en is ook in vegetarische variant mogelijk.
Het voorgerecht bestaat uit diverse gerechten geserveerd vanaf etagieres;
Carpaccio

Bietencarpaccio

Parmezaan | truffeldressing | spekjes | rucola

mieriksworteldressing | granaat appel

Vitello tonnato

Koude pasta salade

tonijnmayonaise | kappertjes | rucola

courgette | olijven | zongedroogde tomaat

Caprese

Caprese

mozzarella | tomaat | basilicum

mozzarella | tomaat | basilicum

Het hoofdgerecht bestaat uit gerechten geserveerd van de Green Egg;
Runder ribeye
Papillotte van vis
Aubergine
raddichio | kikkererwten

Geroosterde groenten | paprika | aubergine | courgette
Gemarineerde champignons, Tomatensalade, Ravioli
Groene salade | extra vierge olijfolie
Pesto, extra vierge olijfolie
Focaccia | aioli | pesto
wordt zowel bij voor- als hoofdgerecht geserveerd

Om de Italiaanse tafel in stijl af te sluiten kunt u kiezen voor een sweettable.
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Bijlage 5
BBQ

Heerlijke gerechten van de Green Egg & Kopa grill!
BBQ EASY | VANAF 30 PERSONEN, 32,50 PER PERSOON
Kipsaté
Procureur
Rundvleesburger
Scampi in knoflook
Merguez

Groene salade | French dressing
Italiaanse tomatensalade | venkel
Huisgemaakte kartoffelsalade
Watermeloen

Satésaus | cocktailsaus | knoflooksaus | stokbrood
BBQ DELUXE | VANAF 30 PERSONEN, 42,50 PER PERSOON
Runder ribeye
Papillot van vis
Scampi’s in knoflook
Iberico ribfingers
Merguez

Groene salade | French dressing
Italiaanse tomatensalade | venkel
Huisgemaakte kartoffelsalade
Tabouleh
Fruit salade

Geroosterde groenten | groene asperges met ham | rode punt paprika | courgette | aubergine | maiskolf
Pesto | antiboise | Lake House BBQ saus | aioli | stokbrood | verse frites

Tip van de Chef

meerprijs per persoon

Halve kreeft | 19,50
Hele zeebaars | 25,-

Côte de Boeuf | 8,50
Verse frites met mayonaise (2 personen) | 4,50

Kinderen t/m 3 jaar eten gratis mee.
Kinderen van 4 t/m 12 jaar eten mee voor de helft van de prijs.
BBQ’s zijn onder voorbehoud van het weer. Lake House behoudt ten alle tijden de eindbeslissing tot doorgang van de BBQ.
Bij gematigd slecht weer kan er voor worden gekozen onder de parasols te BBQ’en en in de zaal te dineren.
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Bijlage 6

SITDOWN 3,4,5 GANGEN KEUZE MENU | VANAF 45,- PER PERSOON
VOORGERECHT
Tonijn Tataki
kimchi | sesam soja dressing

of

Rundercarpaccio
Parmezaan | truffeldressing
spekjes | rucola

of

Burrata a la Caprese
tomaat | pesto | basilicum
pijnboompitten

EXTRA TUSSENGERECHT BIJ 4 GANGEN
Groente Risotto
seizoensgroenten
EXTRA TUSSENGERECHT BIJ 5 GANGEN
Zeebaars
riso nero | anti boise

of

Ravioli
spinazie | geitenkaas | gepofte quinoa

HOOFDGERECHT
Gegrilde Tonijn
venkel | pappardelle

of

Flat Iron Steak
gegrilde Mediterraanse groente
sjalot jus
Verse frites met mayo | + 4,50 p.p

of

Groente Lasagna
courgette | aubergine | tahoe
| paprika

of

Internationaal Kaasassortiment
supplementprijs 7,50 p.p.

NAGERECHT
Crème brûlée
koffie | vanille ijs
amandel crunch
18 | Informatie Brochure

of

Chocolademousse Brownie
chocolade mousse
kersensorbet | kokos crème

Bijlage 7

WALKING DINNER
Rundercarpaccio
Parmezaan | truffeldressing | spekjes | rucola

Tonijn Tataki
kimchi | sesam soja dressing

Groente Risotto
seizoensgroenten

Zeebaars
riso nero | anti boise

Flat Iron Steak
gegrilde Mediterraanse groente | sjalot jus

Chocolade Brownie
chocolade mousse | kersensorbet | kokos crème
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