
Het jaar afsluiten doen we samen.  



 
Als je één jaar zou moeten opnoemen dat je graag op een feestelijke manier samen zou willen afsluiten, 
welk jaar zou dat dan zijn? Juist, dat vinden wij ook. Door de coronacrisis en het thuiswerken komen 
veel organisaties minder vaak of zelfs helemaal niet meer bijeen met collega's of relaties. Het is 
daarom juist fijn om gezamenlijk, maar toch op een veilige manier dit jaar af te kunnen sluiten in een 
sfeervolle setting. Zo kan iedereen weer met frisse energie het nieuwe jaar starten! 
 
Wij vinden dat ieder bedrijf de mogelijkheid moet hebben om op feestelijke manier op anderhalve 
meter afstand samen het jaar af te sluiten. Daarom hebben we de ideale sfeervolle setting gecreëerd 
om samen te komen met je collega’s voor jouw eindejaarsbijeenkomst: Winter Vibes. Vanaf eind 
november geniet je van een compleet verzorgde borrel, een winters walking dinner, een intiem sit-
down dinner of een kick-off bijeenkomst om 2022 goed te starten. In deze factsheet lees je alle 
informatie over Winter Vibes en vind je de verschillende samengestelde arrangementen voor jouw 
borrel of diner. 
 
Daarnaast zijn er ook online mogelijkheden om toch op een bijzondere manier in contact te blijven 
met jouw collega’s. Hiervoor bieden wij onze speciale Winter Studio. Dé mogelijkheid om jouw 
medewerkers via een livestream toch persoonlijk te verrassen! 

  



 
Ons eigen keukenteam, onder leiding van executive chef Vincent van der Wal, maakt een culinair feestje 
van jouw winterse bijeenkomst. Daarvan hebben we vier all-in winterse arrangementen samengesteld. 
Alle onderstaande arrangementen zijn inclusief bijpassend drankenassortiment. Bestaande uit 
smaakwaters, vruchtensappen, (alchoholvrij) bieren, wijnen en warme Glühwein. 
 
Winterse borrel special (2 uur)                 € 26,50 p.p. excl. btw 
Sluit de bijeenkomst gezellig samen af met de winterse borrel special. Onze special bestaat uit: 
 
• Luxe zoutjes en nootjes; 
•        Mini kaasfondue van Gruýere en Emmentaler met stokbrood; 
• Diverse soorten grilworst; onder andere kaas, jalapeño en naturel; 
•        Bitterbal van hert met mayonnaise van rode biet en balsamico azijn; 
• Chef’s choice: combinatie van bruschetta spiezen met aïoli en tapanades; 
•        Erwtensoep met een spiesje van rookworst; 
•        Diverse soorten gedroogde worst en ham en een kaasplank van Hollandse kazen. 
 
Winter Vibes - winterbuffet                   € 64,95 p.p. excl. btw 
Dit winterse diner bestaat uit de volgende gerechten en wordt in buffetvorm geserveerd:  
 
Tijdens de ontvangst: 
• Luxe zoutjes en nootjes;  
•        Diverse soorten grilworst; onder andere kaas, jalapeño en naturel; 
•        Bitterbal van hert met mayonnaise van rode biet en balsamico azijn; 
•        Chef’s choice: combinatie van bruschetta spiezen met aïoli en tapanades; 
•        Erwtensoep met een spiesje van rookworst; 
•        Diverse soorten gedroogde worst en ham en een kaasplank van Hollandse kazen. 

 
Tijdens het buffet: 
• Buiksprek van de barbecue, gekonfijte maishoenderfilet en hachee van rundvlees en ui; 
•        Gegrilde groentegarnituur bestaande uit cherrytomaat, courgette, peen, venkel en paprika; 
•        Een mousseline van aardappel en gepofte knolselderij; 
•        Langzaam gerookte plukzalm met limoenmayonaise; 
•        Licht gebonden velouté van knolselderij met bosui en sukade; 
•        Salad bar: eigen salade samenstellen met diverse toppings en dressings; 
•        Break brownie met vers fruit, vanillecrème, chocoladesaus, yoghurt flakes en slagroom. 
 

 



Viergangen sit-down dinner      € 72,50 p.p. excl. Btw 
Ons hospitalityteam serveert aan tafel een viergangendiner met de volgende gerechten:  
 
Tijdens de ontvangst en sit-down dinner:             
• Amuse: bitterbal van hert met mayonaise van rode biet met een rillette van oesterzwam; 
•        Sashimi van zalm met citrusvinaigrette, affilla en saffraanmayonaise; 
•        Licht gebonden velouté van knolselderij met bosui en sukade; 
•        Diamanthaas, crème van pompoen, wintergroenten en een saus van truffel; 
•        Break brownie met vers fruit, vanillecrème, chocoladesaus, yoghurt flakes en slagroom. 
 
Zesgangen walking dinner      € 74,50 p.p. excl. btw 
Het Winter Vibes walking dinner is geheel in winterse sferen en dat proef je uiteraard terug in de gerechten! 
Het walking dinner bestaat uit zes verschillende gerechten die worden uitgeserveerd door ons hospitalityteam. 
Gasten kunnen zich, anders dan bij een sit-down dinner, gemakkelijk door de ruimte bewegen omdat men 
geen vaste zitplaats heeft. Ideaal om tijdens het diner te kunnen netwerken dus!  
 
Tijdens de ontvangst:             
• Luxe zoutjes en nootjes;  
•        Diverse soorten grilworst; onder andere kaas, jalapeño en naturel; 
•        Bitterbal van hert met mayonaise van rode biet en balsamico azijn; 
•        Chef’s choice: combinatie van bruschetta spiezen met aïoli en tapanades; 
•        Erwtensoep met een spiesje van rookworst; 
•        Diverse soorten gedroogde worst en ham en een kaasplank van Hollandse kazen. 

 
Tijdens de walking dinner: 
•       Sashimi met citrusvinaigrette, affilla en saffraanmayonaise; 
•       Licht gebonden velouté van knolselderij met bosui en sukade; 
•       Truffelrisotto met een gepocheerd ei en Parmezaanse kaas; 
•       Krokant gebakken zeebaars in polenta met pompoencrème, seizoensgroenten en jus van kreeft; 
•       Diamanthaas met pompoencrème, seizoensgroenten en een saus van truffel; 
•       Break brownie met vers fruit, vanillecrème, chocoladesaus, yoghurt flakes en slagroom. 
 

Bovenstaande culinaire invulling is ook volledig vegetarisch of vegan te verkrijgen. 

 
 
 

      

  



 
Wil je liever niet live samenkomen maar online een bijeenkomst organiseren? Dan is onze 
winterstudio voor jou een goed alternatief. Na de afgelopen periode waarin iedereen heeft 
thuisgewerkt is het tijd om jouw medewerkers in het zonnetje te zetten. En hoe kan dat nou beter 
in winterse sferen tijdens de wintermaanden? Speciaal voor jou en jouw medewerkers hebben we 
onze Studio Goud omgetoverd tot een sfeervolle Winter Studio. Dé mogelijkheid om jouw 
medewerkers via een livestream feestelijk te verrassen.  
 

• Kerst- of nieuwjaarsboodschap; 
• Kerstquiz; 
• Kerstbingo; 
• Onderdeel van jouw hybride event. 

 

• Een gezellige winsterse kerststudio; 
• Drie dome camera’s & benodigde studioverlichting; 
• Beveiligde streampagina op NBC website incl. chatfunctie; 
• Afkijkmonitor; 
• Benodigde zendermicrofoons; 
• WhatsApp voor ondersteuning; 
• Host of hostess bij de studio; 
• Nespresso koffie; 
• Comfortabel meubilair. 

 

Vanaf €1.650,- voor twee uur gebruik van de studio excl. hospitalitypakket.  
 

Neem contact op met ons salesteam via 030 – 602 69 01.
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Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw eindejaarsbijeenkomst tijdens Winter 
Vibes? We vertellen je er graag alles over.   
 
Neem contact met ons op via +31 (0)30 – 602 69 01 of reserveringen@nbccongrescentrum.nl. 

mailto:reserveringen@nbccongrescentrum.nl


 


