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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, je alles leert over de geschiedenis van de tweewieler en je 
een testrit kan maken op de langste indoor testbaan van Nederland.

IN ÉÉN OOGOPSLAG
•	 	Ruime	gratis	parkeergelegenheid	

bij De Fietser
•	 	Inspirerende,	dynamisch	 

en duurzame omgeving
•	 	Gemakkelijk	bereikbaar	via	de	

A1, A12, A30, A50 & treinstation
•	 Gratis	WiFi
•	 Moderne	audiovisuele	apparatuur
•	 	Uitgebreide	mogelijkheden	op	

gebied van eten en drinken
•	 	Flexibiliteit	en	een	team	dat	 

graag meedenkt
•	 Moderne	vergaderzalen

OVERZICHT ZALEN EN CAPACITEIT

EDE

MINDSET BOARDROOM KOGA
DE FIETSER  
COMPLEET

Maximale  
capaciteit 140 50 12 800

Capaciteit  
vergadercarré 50 25

Audiovisuele  
mogelijkheden

 -  Incl. beamer  
& scherm  
(VGA/HDMI)

 -  Incl. sprekers desk 
op podium

 -  Incl. 1 x draadloze 
microfoon 

 - Incl. 2 x flipovers

 -  Incl. beamer & scherm 
(VGA/HDMI)

 -  Incl. 1 x microfoon 
 - Incl. 2 x flipovers

TV scherm met  
HDMI	en	VGA

Prijzen
 - 1 dagdeel 150,- 
 - 2 dagdelen 200,-  
 - Avond 75,- per uur

- 1 dagdeel 125,-
- 2 dagdelen 175,-
- Avond 75,- per uur

- 1 dagdeel 75,-
- 2 dagdelen 125,- 
- Avond 75,- per uur

1500,-

Overig

Mogelijkheid om 
ruimte te delen  
door schermen  
(op	aanvraag).

Deze ruimte is niet  
geschikt voor rolstoel- 
gebruikers, er is geen lift 
aanwezig.

Alleen mogelijk op 
maandag, dinsdag  
en alle avonden.

Gebruik	van	alle	
zalen. Alleen  
mogelijk op 
maandag en  
dinsdag en in 
overeenstemming.



EEN  
INSPIRERENDE 

LOCATIE!

DE FIETSER  
EEN INSPIRERENDE LOCATIE!
De	Fietser	is	opgebouwd	uit	verschillende	fietswerelden.	Onze	merken	Batavus,	KOGA,	Loekie,	Sparta,	
GHOST,	Van	Nicholas	en	Haibike	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 woensdag tot en met vrijdag 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.
 
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.

VOLOP  
MOGELIJK-

HEDEN

Voor het maken van een  
reservering of afspraak  
zijn wij te bereiken via:
T :  0318-583199
E-mail:  info@defietser.nl



VERGADER ARRANGEMENTEN

KOFFIE EN THEE ARRANGEMENT 4.50	p.p.	per	dagdeel	/	7.50 p.p. per dag
 -	 Koffie	/	thee	
-	 Karaffen	fruit-	/	kruidenwater	
-	 Assortiment	roomboterkoekjes	(2	p.p.)
minimale afname 4 personen

DRANK ARRANGEMENT  8.50	p.p.	per	dagdeel	/	15.00 p.p. per dag  
- Koffie en thee 
-	 Karaffen	fruit-	/	kruidenwater		
-		 Sourcy	rood	en	blauw	750	ml	
- Diverse flesjes frisdrank
minimale afname 4 personen

DAUWTRAPPER 3-5 personen  7.50 p.p.
- 3x mini croissant 
- 3x mini krentenbol 
- 3x triple chocolate cookie

VALS PLAT 3-5 personen 7.50 p.p. 
- 3x mini kaaskrul 
-  3x mini saucijs 
 + een mix van borrelnoten

ARRANGEMENTEN 

LEKKER VOOR OP TAFEL
Sourcy	rood	/	blauw	750	ml	 4.50
Frisdranken   2.50
Kan verse jus d’orange   9.75
Fles melk   4.25
Fles sinaasappelsap  6.75
Fles kruidenwater  2.95
  
VOOR DE LEKKERE TREK
Donut, muffin of brownie  2.00
Appelflap   2.00
Gevulde	koek	 	 2.00
Chocolate chip cookie  2.50
Kaasbroodje   2.75
Saucijzenbroodje	 	 2.75
 
GEZONDE TUSSENDOORTJES
Puur fruit koek  2.25
Puur fruit reep  2.25
Fruitsalade   4.00

MAAK HET 
SPECIAAL

Heb	je	dieetwensen?	Geef	het	aan	bij	het	maken	van	

de	reservering.	Wij	houden	hier	graag	rekening	mee	

in de voorbereiding. 

VERGADER  
ARRANGE- 

MENTEN  



LUNCH ARRANGEMENTEN

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.	Hierbij	worden	de	benodigde	materialen	
zoals bestek, servies en glaswerk uiteraard verzorgd. Prijzen zijn per persoon.

LUNCH DE FIETSER RAAS 9.50
- 2 zachte bakkersbollen 
- Verschillende soorten beleg van vleeswaren en kaas
-	 Handfruit
- Jus d’orange en halfvolle melk

LUNCH DE FIETSER MERCKX 11.50
- 2 vers afgebakken broodjes
- Verschillende soorten beleg 
 van vleeswaren, kaas en vis
-	 Handfruit
- Jus d’orange en halfvolle melk

LUNCH DE FIETSER ZOETEMELK 14.50
-	 Luxe	vers	afgebakken	broodjes
- Verschillende soorten beleg 
 van vleeswaren, kaas en vis
-	 Rundvleeskroket	met	bakkersbol	en	mosterd
- Krentenbol
-	 Handfruit
- Jus d’orange en halfvolle melk

GEZONDE LUNCH DE FIETSER JANSSEN 16.50
-	 Luxe	vers	afgebakken	landbrood
- Verschillende soorten beleg  
 van vleeswaren, kaas en vis
- 2 rijkgevulde side salads
- Tumbler vers gesneden fruit
- Biologische jus d’orange en halfvolle melk

Mini hamburger met kaas en burgersaus 3.75
Broodje rundvleeskroket met mosterd 3.50
Kop soep van de dag 2.50
Tumbler vers gesneden fruit 3.00
Side	salade	van	de	dag	 3.00
Yakitori	spiesjes	met	teriyaki	saus	 3.00
Vers gesneden groentes met dipsaus 4.50
Handfruit	los	 1.00
Krentenbol los 1.50
Saucijzenbroodje	 2.75
Kaasbroodje 2.75

MAAK HET 
SPECIAAL

LUNCH
ARRANGE-

MENTEN



BORREL ARRANGEMENTEN

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. 
Prijzen zijn per persoon. 

BORRELARRANGEMENT DE FIETSER BRONS 5.00
Warm	bittergarnituur	(4	stuks	per	persoon)	met;
-	 Rundvlees	bitterballen
- Mini gehaktballetjes
- Petit criolines 
- Diverse sauzen

BORRELARRANGEMENT DE FIETSER ZILVER  10.00
Warm	bittergarnituur;	
-	 Rundvlees	bitterballen
- Mini gehaktballetjes
- Petit criolines
- Diverse sauzen

BORRELARRANGEMENT DE FIETSER GOUD  15.00
Warm	bittergarnituur;	
-	 Rundvlees	bitterballen
- Mini gehaktballetjes
- Petit criolines
- Diverse sauzen
Koud	bittergarnituur;	
- Diverse kazen 
- Charcuterie
- Crostini’s & pestodip
Gezonde	snack;	
-   Crudité van wortel, bleekselderij,  

komkommer,	paprika,	cherrytomaat	 
en radijs

- Kruidendipsaus

Koud	bittergarnituur;	
- Diverse kazen
- Charcuterie
- Crostini’s & pestodipBORREL

ARRANGE-
MENTEN

MAAK HET 
SPECIAAL

Broodplankje, ambachtelijk landbrood & dips 6.50
Schaaltje	nootjes	(5	personen)	 2.75

DRANKEN LOS
Fles kruidenwater 2.95
Frisdranken 2.50
Heineken	bier,	fles	0,33l	 3.00
Fles	wijn	0,25l	(wit,	rood	of	rosé)		 5.00
Biologische jus d’orange 0,2l 3.00
Biologische appelsap fles 0,2l  3.00
Smoothie	(dagelijks	wisselende	smaken)	 3.50



EN NOG
VEEL MEER

GEPRESENTEERD IN EEN GLAASJE
- Pasta al dente met gedroogde Coppa di Parma, mosterdzaad en groene kruiden 
- Crab falkes met banaansjalot, wasabicréme en pijpjes bieslook
- Magong noodle salade met hoisin gemarineerde kippendijen, gedroogde en gebrande kokos
-  Frisse groene salade met diverse toppings als tomaat, komkommer, croutons en dressings geserveerd  

in weckpotjes

Diverse landbroden met olijfolie, zeezout en roomboter

KOUDE GERECHTEN
-	 Zacht	gegaarde	rosbief	“Vitello	style”	met	rucola,	Parmezaanse	kaas	en	grove	mosterd
-	 Krabchuncks	met	zachte	rode	uit,	chilimayonaise	en	gefrituurde	kappertjes
- In tijmpesto gemarineerde kaastortillini met crumble van geitenkaas, honing en walnoten
-  Frisse groene salade met diverse toppings als tomaat, komkommer, croutons en dressings geserveerd  

in weckpotjes

Diverse landbroden met olijfolie, zeezout en roomboter

WARME GERECHTEN
- Pollo ‘Piccata’: in ei en kaas gepaneerde hoender met een jus van gepofte paprika en sinaasappel zestes
-	 Siciliaans	vispotje	met	een	prosecco	beurre	blanc	en	drubbels	rucola-olie
-	 Pica	aardappelen;	pikante	aardappelen	uit	de	oven	met	Habanero	peper	en	knoflook
-	 Geroosterd	en	gegrilde	Toscaanse	landgroenten	met	basilicumpesto
-	 In	chardonay	gepocheerde	Red	Snapperfilet	met	kerrie	beurre	blanc
-	 In	roomboter	gebakken	krielaardappel	Lyonnaise
-	 Gegratineerde	tomaat,	zoet	gelakte	witlof	en	broccoli	met	gebruneerde	amandelen

INSPIRATIE

De	dag	eindigen	met	een	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	aller-
gie. Ter inspiratie hieronder wat voorbeelden, we gaan graag in gesprek en maken 
een op maat gemaakte offerte.



VOORBEELD SEIZOENSBUFFET HERFST

KOUDE GERECHTEN 
-	 Sashimi	van	blackened	zalm	met	een	zoetzure	salade	van	spitskool	en	bospaddenstoelen
-	 Gebraden	hoenderborst	met	een	frisse	compote	van	Elstar	appel	en	verse	dragon
-	 Romige	penne	pastasalade	met	jonge	prei	en	gezouten	cashewnoten
- Brood met tomaten- en zwarte olijven tapenade

WARME GERECHTEN
- In de oven gegaarde fricandeaurollade met een romige saus van eekhoorntjesbrood en bospaddenstoelen
-  In broodkruim en kruidenkorst gebakken filet van Noord-Atlantische heilbot met  

een zachte kerrie beurre Blanc
- Boerenaardappelgratin met spek, ui en room gegratineerd met oude kaas
-	 Herfstpalet	van	gegrilde	pompoen,	spruitjes	met	katenspek	en	gebakken	lof	met	appelstroop

DESSERT
Trifle van bitterkoekjes, witte chocolademousse en likeur van Zeeuwse babbelaars

BBQ EN  
BUFFETTEN

BBQ  
in alle soorten en maten, van kipsaté tot ossehaas

STAMPPOTTEN BUFFET  
zoals boerenkool, hutspot, zuurkool

PASTA BUFFETTEN 
zoals heerlijke Italiaanse pastagerechten met salade

OOSTERSE BUFFETTEN  
zoals Oriëntaalse buffetten met garnituren

BBQ &  
BUDGET-

BUFFETTEN



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.

Wil	je	een	bestelling	plaatsen?	Dat	kan	tot	een	dag	voor	aanvang	van	de	partij	tot	12:00	uur	via	 
de	receptie	van	De	Fietser.	Heb	je	een	aanvraag	korter	van	tevoren?	Dan	overleggen	wij	graag	over	
de mogelijkheden.

De	vergader-	en	kannenservice	(thermoskannen	en	schoon	serviesgoed)	zullen	maximaal	30	minuten	
en minimaal 10 minuten voor aanvangstijd gereed staan in de gereserveerde vergaderruimte (bij 
een	reguliere	bestelprocedure).	De	lunchvoorzieningen	worden	in	principe	minimaal	15	minuten	
voor aanvang klaar gezet. 

De prijzen in dit banquetingboek zijn per persoon, tenzij 

anders	vermeld.	Alle	prijzen	zijn	exclusief	BTW	en	inclusief	

personeels- & bezorgkosten. Indien in verband met het tijd-

stip/omvang	van	de	dienstverlening	additionele	personeels- 

kosten noodzakelijk zijn, dan bespreken wij deze vooraf. 

Voor de inhuur van horecamaterialen, opbouw en logistiek 

kunnen additionele kosten berekend worden.  

Dit banquetingboek is geldig tot en met 31-12-2017.

RESERVERING 
PLAATSEN?

Reserveringen	kunt	u	plaatsen	via:
Telefoonnummer: 0318-583199
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. 
Een geplaatste bestelling en banqueting aan-
vraag kan tot een dag van te voren12:00 uur 
kosteloos geannuleerd worden bij ons.  
Annuleringen op de dag zelf worden voor  
100% in rekening gebracht. 




