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Vergaderen
De André Rieu Salon is een moderne, multifunctionele zaal op de eerste verdieping die uitermate geschikt is voor
vergaderingen, workshops, brainstormsessies of andere bijeenkomsten. Prijzen exclusief btw.

Zaalhuur
André Rieu Salon | 1 dagdeel

€ 250

André Rieu Salon | 2 dagdelen

€ 350

Balzaal & Huiskamer | per dagdeel

€ 775

Meeting pakket

Prijs per persoon (va. 8p.)

4 uur | incl. fruit, koekjes, snoep, koffie, thee en water

€ 12.50

8 uur | incl. fruit, koekjes, snoep, koffie, thee en water

€ 17.50

Extra’s

Prijs per persoon

Borreluurtje na de vergadering

€ 19.50

Rondje Mocktails

Vanaf € 10

Ontbijtbag

€ 10

Lunch in de André Rieu Salon

€ 16.50

Lunch in de André Rieu Salon uitgebreid

€ 21.50

Diner in de Andre Rieu Salon | 2 gangen

€ 27

Diner in de André Rieu Salon | 3 gangen

€ 37

wijn, bier, fris en een selectie van charcurterie

Krentenbol, granola met yoghurt en fruitsalade
Selectie van kleine luxe broodjes en sap
Selectie van kleine luxe broodjes, sap en seizoenssoep

Evenementen
Niet alleen onze André Rieu Salon, maar ook onze prachtige balzaal en huiskamer kunnen afgehuurd worden voor
diverse partijen en bijeenkomsten. De locatie is dan exclusief voor uw gasten. Prijzen zijn inclusief btw.

Zaalhuur

Prijs per dagdeel

André Rieu Salon

€ 300

Balzaal & huiskamer

€ 775

Drankarrangement (bier, fris en wijn)

Prijs per persoon

2 uur

€ 20

3 uur

€ 26

4 uur

€ 34

5 uur

€ 42

6 uur

€ 50

Ontbijt & lunch

Prijs per persoon

Ontbijtbuffet

Prijs vanaf € 22,50

Mix van luxe broodjes

Prijs vanaf € 18,50

Lunchbuffet

Prijs vanaf € 25

Walking dinner

Prijs per persoon

4-gangen

€ 37,50

5-gangen

€ 42,50

6-gangen

€ 49,00

7-gangen

€ 55,00

Meubilair & decoratie

Prijs

Gala paaltjes

€ 65

Rode loper

€ 50

Bloemdecoratie

Vanaf € 185

Live acts

Prijs

DJ, DJ-booth, licht en geluid

Vanaf € 650

Percussionist, Violist, saxofonist, trompettist

Vanaf € 600

Kleine (jazz) band

Vanaf € 650

Kleine (jazz) band met zanger(es)

Vanaf € 650 (evt € 1100)

Entertainment & Staffing

Prijs per uur

Hostess (minimaal 3 uur)

€ 38

Danseres/ entertainer in thema (minimaal 4 uur)

€ 110

Oestermeisje (minimaal 4 uur)

€ 36.50 + € 2,50 / oester

Event Manager (minimaal 4 uur)

€ 45

Security (minimaal 4 uur)

€ 45

Lilliputter in thema

€ 500 per optreden

High Tea - Baby Shower
De Baron is dé plaats om een geweldige high tea te organiseren met je familie of vrienden. Wil je meer privacy en
een gedeelte van de zaak afhuren óf een besloten ruimte? Vraag dan naar de mogelijkheden! De high tea kan elke
zondag plaatsvinden tussen 13u00 en 17u00 en dient minimaal twee dagen op voorhand gereserveerd te worden. Bij
een babyshower wordt de presentatie in de kleuren blauw en/of roze en kan er alcoholvrije champagne geserveerd
worden.

High Tea

Prijs per persoon

High tea Baron
Verschillende gangen met hartige en zoete lekkernijen en natuurlijk een selectie
van de beste thee

€ 30

High tea Baron Royaal
Verschillende gangen met hartige en zoete lekkernijen en natuurlijk een selectie
van de beste thee inclusief een glas mimosa

€ 40

Babyshower decoratie

€ 33

Cocktail workshop
Wil je je vrienden meenemen voor een leuke activiteit met alcohol en leuke spelletjes of misschien zelfs opwarmen
voor je vrijgezellenfeest, je verjaardag? Of wil je een bedrijfsfeestje met de collega’s of gewoon wat lol hebben? De
Baron is dé cocktailbar waar je gezellig met je vrienden een cocktailworkshop kan organiseren.

Basic level cocktail workshop | 2 uur

Prijs per persoon

Welkomstdrankje

€ 40 (+ € 10 in weekend)

Uitleg over cocktailfamilies, sterke drank, tools en bibliografie
Presentatie van drie cocktails met drie technieken
Proeven van drie cocktails met drie technieken
Cocktail Quiz
Goed nieuws voor onze medeprofessionals want ook voor je “cocktail masterclasses voor professionals” ben je bij De
Baron aan het juiste adres! Ideaal voor elke barman, bar-eigenaar of elke cocktail enthousiasteling om hem of haar
naar een hoger niveau te tillen. Wij bieden high-end masterclasses die professionals zullen helpen om deel te nemen
aan de bar-industrie van wereldklasse en hen in staat te stellen hun kennis in klassieke cocktails te verrijken en uit te
breiden, maar ook hun creativiteit te behouden en hun professionele kennis en vaardigheden te laten groeien!

Basic level cocktail workshop | 2 uur

Prijs per persoon

Welkomstdrankje

€ 300

Uitleg over de Baron
Smaken combineren met cocktails
Algemene geschiedenis tot de laatste trends
Presentatie van drie cocktails met drie technieken
Proeven van drie cocktails met drie technieken
Samen een eigen signature drink maken met de smaken van het seizoen

Dorst
Losse dranken

Prijs per consumptie

Fles Chaudfontaine (0.5l)

€ 6.00

Koffie

€ 3.50

Espresso

€ 3.50

Thee

€ 3.50

Jus d’orange

€ 3.75

Frisdrank

€ 3,25

Fris speciaal

€ 3.75

Gulpener Pilsener

€ 3.50

Neubourg Pilsener

€ 5.00

Wijn

Vanaf € 5.50

Zwarte ruiter pilsner en zwarte ruiter Weizen 0.3%

€ 3,50

Prosecco (afname per fles)

€ 7.50

Champagne (afname per fles)

Op aanvraag

Sterks (cocktails, mocktails & more)

Prijs per consumptie

Seasonal Cocktails

Vanaf €12.50

Mocktails

Vanaf € 8.50

Gin Tonics

Vanaf €12.50

Honger
Lekker voor bij de borrel

Prijs per consumptie

Salt & bitter (nootjes & olijven)

€ 4.00

Hollandse bites (kaas & worst)

€ 5.00

Borrelhapjes (bittergarnituur 3st.)

€ 6.00

Kaasplankje

€ 12.50

Luxe toast

€ 3.50

Hartige lolly

€ 4.00

Limburgse friet

€ 6.00

Typisch Maastricht

Prijs per consumptie

Vlaai (afname per vlaai)

€4

Zoete lekkernijen

Vanaf € 6.00

De beschikbaarheid van producten, evenals diens inkoopprijzen zijn onderhevig aan de huidige sterke economische
veranderingen. De Baron behoudt het recht om producten te vervangen voor een gelijkwaardig alternatief of om
prijsstijgingen door te berekenen. Hiervan brengen wij u vanzelfsprekend op de hoogte.
Conform onze algemene voorwaarden factureren wij het evenement in 2 termijnen.
De aanbetalingsfactuur dient ter bevestiging van het evenement en wordt direct aan u gefactureerd. Deze dient binnen 7 dagen aan ons te zijn voldaan. Het overige bedrag dient ten laatste 7 dagen voor aanvang van het evenement
aan ons te zijn voldaan.
Bij evenementen overeengekomen, binnen 2 maanden voor de datum dat deze zal plaatsvinden, zal het volledige
bedrag gefactureerd worden.
Eventuele nacalculaties, verrekeningen of wijzigingen zullen direct na het evenement aan u gefactureerd of
verrekend worden.
Bij bevestiging van het evenement per mail gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Wij zullen ons ten alle
tijde beroepen op de daarin vermelde voorwaarden en afspraken.
Voor het nalezen van onze algemene voorwaarden, klik hier.
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