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WELKOM
BIJ DE
FIETSER
Met de komst van De Fietser heeft rijksmonument de ENKA in Ede
een nieuwe bestemming gekregen. In de voormalige fabriekshal
wordt de fiets op een eigentijdse manier in de schijnwerpers gezet.
Een unieke experience waarbij je kennis maakt met de collecties
van grote Nederlandse fietsmerken en je een testrit kan maken op
de langste indoor testbaan van Nederland.

Gemakkelijk bereikbaar via de A1, A12,
A30, A50 & treinstation Ede/Wageningen
Gratis parkeergelegenheid op loop afstand
Inspirerende, dynamisch en
duurzame omgeving
Gratis WiFi
Moderne audiovisuele apparatuur
Flexibiliteit en een team dat
graag meedenkt
Moderne vergaderzalen
Uitgebreide mogelijkheden op gebied
van eten en drinken

OVERZICHT ZALEN
& CAPACITEITEN
BOARDROOM

KOGA

Standaard opstelling:
24 personen u-vorm
Max capaciteit: 60 theater
Cabaret: 36 personen

Standaard opstelling:
8 personen vergadertafel
Max capaciteit: 8 theater

AV- middelen:
Incl. beamer & scherm (VGA/
HDMI), 1 x draadloze microfoon
Prijs per dagdeel:
2 dagdelen:		

200,00
250,00

AV- middelen:
Incl. scherm met HDMI aansluiting
Prijs per dagdeel:
2 dagdelen: 		

150,00
200,00

MINDSET

DE HELE FIETSER

Standaard opstelling:
50 personen theateropstelling
Max capaciteit: 120 theater
U-vorm met tafels: 34 personen

Max capaciteit: 800 personen

AV- middelen:
Incl. beamer & scherm (VGA/
HDMI), sprekers desk op podium,
2 x draadloze microfoon

AV- middelen: op aanvraag

Prijs per dagdeel:
2 dagdelen:		

Prijs: op aanvraag

250,00
300,00

DE FIETSER

VERGADERARRANGEMENTEN

EEN INSPIRERENDE LOCATIE
De Fietser is opgebouwd uit verschillende fietswerelden. Onze merken Batavus,
KOGA, Loekie, Sparta, Lapierre, Van Nicholas, Carqon en Babboe hebben ieder
een eigen fietswereld ingericht. In deze fietswerelden maak je per merk kennis met
de modellen, leuke weetjes en de nieuwste snufjes. Daarnaast is van ieder merk een
selectie van de belangrijkste e-bikes en fietsen beschikbaar als testfiets zodat je deze
zelf kunt ervaren op onze indoor testbaan. Naast consumenten die wij van dinsdag
tot en met zondag ontvangen in De Fietser is het mogelijk om 7 dagen in de week bij
ons een vergadering of evenement te organiseren. Wij hebben verschillende ruimtes
en mogelijkheden om iedere bijeenkomst uniek te maken. Hieronder een greep uit de
mogelijkheid op het gebied van eten en drinken bij De Fietser. Het team van restaurant
De Fietser verzorgt met veel plezier alle services in de zalen en het restaurant.

Start je dag goed met een kop koffie en iets lekkers, van gezond bananenbrood
tot een ouderwets lekker vers saucijzenbroodje, wij regelen het voor u. Heb je
dieetwensen? Geef het aan bij het maken van de reservering. Wij houden hier graag
rekening mee in de voorbereiding.

In dit boek geven wij enkele suggesties die te reserveren zijn vanaf 4 personen, tenzij
anders aangegeven. Uiteraard staan we ook open voor specifieke wensen en we
komen graag samen tot een goede invulling van het evenement. Neem gerust contact
met ons op om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.

DRANKENARRANGEMENT
14,25 p.p. per dagdeel / 20,50 p.p. per dag
» Koffie en thee
» Karaffen fruit- / kruidenwater
» Diverse flesjes frisdrank en sourcy bruisend/plat
minimale afname 4 personen

Restaurant De Fietser
Akulaan 2
6717 NX Ede
Info@defietser.nl
0318 - 58 31 99

KOFFIE EN THEE ARRANGEMENT 7,00 p.p. per dagdeel / 12,50 p.p. per dag
» Koffie / thee
» Karaffen fruit- / kruidenwater
» Assortiment roomboterkoekjes (2 p.p.)
minimale afname 4 personen

LEKKER VOOR ERBIJ
DAUWTRAPPER 3 stuks per persoon
Vienoisserie de Paris
Mini croissant, mini pain raisin & mini pain au chocolat

4,75 p.p.

VALS PLAT
Vegan bananenbrood of zoet zonder suiker van SUE Bakery

3,75 p.p.

Mag het ietsje meer zijn?
VOOR DE LEKKERE TREK
Chocolade brownie
Mini muffins
Appelflap
Gevulde koek
Chocolate chip cookie
Petit four met logo
Gesorteerd gebak

3,75
2,00
3,00
3,00
3,00
4,75
4,95

GEZONDE TUSSENDOORTJES
Day fruit & Notenreep
(vrij van geraffineerde suikers)
Day Abrikozen reep
(gelatine vrij)
VOOR OP TAFEL
Sourcy petflesje 0.5l
Frisdranken/sappen

2,50
2,50

3,25
2,85

LUNCHARRANGEMENTEN

Mag het ietsje meer zijn?

Heb je een vergadering waarbij je een lunch wilt serveren? Maak de keuze uit
onderstaande voorbeelden of neem contact met ons op om een lunch op maat te
bestellen. De lunches worden gepresenteerd in buffetvorm en reserveren kan, tenzij
anders afgesproken, vanaf 4 personen. Prijzen zijn per persoon.
LUNCH RAAS
» Zachte bakkersbollen (3 stuks p.p.)
» Verschillende soorten beleg van vleeswaren en kaas
» Handfruit
» Jus d’orange en halfvolle melk

15,00

LUNCH MERCKX
» Vers afgebakken broodjes (2 stuks p.p.)
» Verschillende soorten beleg van vleeswaren, kaas en vis
» Handfruit
» Jus d’orange en halfvolle melk

17,50

LUNCH ZOETEMELK
» Luxe vers afgebakken broodjes (2 stuks p.p.)
» Verschillende soorten beleg van vleeswaren, kaas en vis
» Kop soep van de dag
» Krentenbol
» Handfruit
» Jus d’orange en halfvolle melk

19,50

GEZONDE LUNCH JANSSEN
» Luxe vers afgebakken broodjes en landbrood (2 stuks p.p.)
» Verschillende soorten beleg van vleeswaren, kaas en vis
» Shaker met een gezonde salade
» Kop soep van de dag
» Glaasje hangop met fruitcompote en bastogne crumble
» Jus d’orange en halfvolle melk

24,50

Side salade van de dag
Tumbler vers fruit
Handfruit los
Krentenbol los
Saucijzenbroodje of kaasbroodje
Mini hamburger met kaas en burgersaus
Broodje rundvleeskroket (oven) met mosterd
Kop soep van de dag

4,25
4,75
2,00
2,25
3,50
3,50
4,00
4,75

BORRELARRANGEMENTEN
Bij De Fietser kan je ook terecht voor het organiseren van diverse borrels en partijen.
Hiervoor maken wij graag een voorstel op maat. Kies een arrangement of stel uit
onderstaande onderdelen een borrel samen.
RODE TRUI
18,25
Gedurende 1 uur serveren wij:
» Bier, huiswijn, sappen en frisdranken
» Diverse tafelgarnituur, zoals noten, kaastengels
» Hollands bittergarnituur (3 items per persoon) zoals: Bitterballen en kaasballetje.
Geserveerd met mosterd en mayonaise.
GELE TRUI
22,00
Gedurende 1 uur serveren wij:
» Bier, huiswijn, sappen en frisdranken
» Diverse tafelgarnituur, zoals noten, kaastengels, groentesticks met dip.
» Warme luxe fingerfood zoals quiche caprese, kruidenquiche met geitenkaas,
kalfsgehaktballetjes met dragonmayonaise.
» Yakitori spiesjes
» Bitterballen met luxe vulling zoals oesterzwam
ROZE TRUI
28,75
Gedurende 1 uur serveren wij:
» Bier & streekbier, huiswijn, sappen en hippe frisdranken zoals Fentiman’s
lemonades en Russel&Co lemonades
» Diverse tafelgarnituur, zoals noten, kaastengels, groentesticks met dip.
» Luxe mini quiches
» Toast en crostini’s (4 items per persoon) met luxe beleg zoals:
Geroosterde paprika, schapenkaas, groene kruidenolie
Dungesneden rundvlees met truffelmayonaise, kaas en rucola
Zalm tartaar van gerookte zalm, citroenmayonaise en komkommercress
Mag het ietsje meer zijn?
Mini-hamburger met truffelmayonaise
VOOR OP TAFEL - Nacho’s met salsadip

3,50
2,75

GEBASEERD OP 2 ITEMS PER PERSOON
Mini – kipspiesjes met yakitori saus
Mini quiches
Petit crolines

3,25
3,75
3,25

Borrel uitbreiding ½ uur extra p.p.				
Borrel uitbreiding 1 uur extra p.p.			

+ 5,75
+ 11,00

BBQ & DINEROPTIES
De dag eindigen met een diner? Wij bieden de mogelijkheid om de dag gezamenlijk
en gezellig af te sluiten met een passende invulling van eten en drinken. Hierbij
houden we natuurlijk rekening met gasten met een speciaal dieet en/of allergie.
Ter inspiratie hieronder een aantal mogelijkheden. Let op verkrijgbaar vanaf 50
personen.
Dinerbuffet 							
Streetfood 							
BBQ								
Walking diner 						
Sitdown diner 						

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

26,50
32,50
28,50
42,50
47,50

BESTEL &
RESERVERINGSPROCEDURE

Naast de suggesties in dit boek staan we uiteraard ook open voor specifieke wensen.
We komen graag samen tot een goede invulling van het evenement. Neem gerust
contact met ons op om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.
RESERVERING PLAATSEN?
Reserveringen kunt u plaatsen via:
» Telefoonnummer: 0318 - 58 31 99
» E-mail: info@defietser.nl
Wij horen graag bij het maken van de reservering of er mensen in het gezelschap
zijn die dieetwensen hebben, zodat wij hier in de voorbereiding rekening mee kunnen
houden.
Voorwaarden en annulering
Op al onze offertes zij de uniforme voorwaarden horeca (UVH) van toepassing.

De prijzen in dit banquetingboek zijn per persoon, tenzij
anders vermeld. Alle prijzen zijn exclusief BTW en inclusief
personeels- & servicekosten. Indien in verband met het tijdstip/
omvang van de dienstverlening additionele personeelskosten
noodzakelijk zijn, dan bespreken wij deze vooraf.
Voor de inhuur van horecamaterialen, opbouw en logistiek
kunnen additionele kosten berekend worden.
Voor reserveringen die plaatsvinden in de avond (na 17:00uur)
handteren wij andere tarieven. Deze bespreken wij graag met u.

