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De Lindenberg, Huis voor de kunsten
Verhuur & Evenementen  

Ridderstraat 23 | Postbus 578 | 
6500 AN Nijmegen

024 327 39 39 | 
verhuur@delindenberg.com
www.delindenberg.com/huurmogelijkheden



De Lindenberg is het Nijmeegse huis voor de 
kunsten. Een huis vol inspiratie en creativi-
teit. Iedereen is welkom bij de Lindenberg: 
jong en oud, privé en zakelijk, van kleine 
vergadering tot groot feest: de Lindenberg 
is het huis waar alles kan. Kom maar eens 
kijken, wij praten graag met u over de moge-
lijkheden die bij u en uw gasten passen.

Proef van kunst en cultuur
Bij de Lindenberg kunt u uw gasten iets 
extra’s bieden. Verras ze met een voorstel-
ling van een bekende cabaretier, of werk aan 
teambuilding in een workshop theatersport, 
zang of schilderen. En heeft u wel eens 
muziek gemaakt samen met uw relaties? Wij 
kunnen het voor u regelen. U leest er meer 
over op de volgende bladzijde hiernaast.

Centrale ligging
De Lindenberg zit op een van de mooiste 
plekken van Nijmegen: in het hart van de 
stad met uitzicht op de Waal. Onze verschil-
lende zalen bieden een prachtig uitzicht over 
de rivier, de Waalbrug en het historische 
Valkhofpark. Dankzij onze centrale ligging zijn 
we goed bereikbaar met auto en openbaar 
vervoer. En er is volop parkeergelegenheid in 
de buurt.

Maatwerk
In deze brochure vindt u informatie over de 
mogelijkheden. Goed om te weten: er kan nog 
zoveel meer. Wij leveren maatwerk en maken 
graag een offerte voor u. Kom gerust eens 
langs voor een rondleiding en een persoonlijk 
gesprek.

Daarom de Lindenberg
* Voor gezelschappen van 10 tot 1500 

personen
* Een voorstelling of workshop als extraatje 

voor uw gasten
* Bij arrangementen geen extra kosten 

achteraf
* Maatwerk afgestemd op uw wensen voor 

uw gasten
* Alle faciliteiten in eigen huis, inclusief 

catering en techniek
* Keuze uit 3 theaterzalen, 4 vergaderzalen, 

1 feestzaal, 1 café-restaurant en diverse 
workshopruimten

* Gratis wifi in het gehele gebouw
* Gelegen in hartje Nijmegen en goed 

bereikbaar met auto en OV
* Voldoende parkeergelegenheid op 

loopafstand



DJ of band
Wij denken graag mee over entertainment 
tijdens uw bijeenkomst. Wij werken hierin 
regelmatig samen met YourLive Entertain-
ment. Maar ook bij het kiezen van een leuke 
band kunnen wij u helpen.

Bloemdecoratie
Wij kunnen bloemdecoratie verzorgen voor 
uw activiteit. Prijzen zijn op aanvraag.

Workshops
In overleg kunnen wij een breed scala aan 
workshops verzorgen. Leuk, leerzaam en 
goed voor de teamspirit. Een greep uit ons 
aanbod:
* Fotografie
* Tekenen/schilderen
* Djembé
* Zang
* Theatersport
* Cabaret
* Dans
* Circus

Voorstellingen
Het is ook mogelijk om één van onze 
programmeurs een voorstelling voor uw 
evenement te laten boeken. 
Zij hebben goede contacten met diverse 
impresariaten in Nederland en kunnen u  
adviseren wat voor uw evenement een 
geschikte voorstelling is. Kosten zijn op 
aanvraag.

Overige activiteiten
Naast de genoemde workshops bieden wij 
nog meer activiteiten voor uw evenement, 
zoals:
* Pokerclinic
* Wijnproeverij
* Bierproeverij
* Cocktails maken



De Lindenberg biedt een passende ruimte 
voor elke ontmoeting. U kunt de volgende 
zalen huren:

Lindenbergzaal
De grootste theaterzaal van de Lindenberg! 
De Lindenbergzaal is met recht een kanjer te 
noemen. Niet alleen om zijn afmetingen maar 
ook om zijn eindeloze mogelijkheden. Van 
bruiloft tot afstudeerfeest en van sym po-
sium tot diner dansant tot voorstelling. En 
dat allemaal met het unieke theatergevoel. 
De zaal heeft een vlakke vloer, verrijdbare 
tribune, een eigen foyer en aansluitingen 
voor twee extra barren. Theatertechniek is 
beschikbaar en de zaal kan voor uw evene-
ment sfeervol worden uitgelicht.

Capaciteit
* Feest: 560 personen
* Receptie: 560 personen
* Diner: 200 personen
* Theater: 340 personen
* Cabaret: 100 personen

Steigerzaal
Onze middelgrote theaterzaal. De zaal is 
ingericht met (blauw/grijze) banken waar-
door de zaal een intiem karakter krijgt. Er is 
een klein balkon aanwezig. Deze zaal is in 
het bijzonder geschikt voor lezingen, (kleine) 
congressen, presentaties, symposia en voor-
stellingen. Theatertechniek is beschikbaar 
en de zaal kan voor uw evenement sfeervol 
worden uitgelicht.

Capaciteit
* Theater: 144 personen

Karolingenzaal
Onze kleinste theaterzaal is ingericht met 
paarse banken en beschikt over een vlakke 
vloer. De zaal is in het bijzonder geschikt 
voor presentaties, lezingen en voorstellingen. 
Theatertechniek is beschikbaar en de zaal 
kan voor uw evenement sfeervol worden 
uitgelicht.

Capaciteit
* Theater: 72 personen

Valkhofzaal
Dé zaal voor al uw feesten, recepties en 
diners. Ook voor vergaderingen, presentaties 
en lezingen wordt deze zaal sfeervol inge-
richt. In deze zaal gaat u met een knipoog 
een stukje terug in de tijd. De Valkhofzaal 
en bijbehorende twee balkons bieden een 
fantastisch uitzicht over de Waal, de Waal-
brug en de Valkhofkapel. De Valkhofzaal 
beschikt over een beamer met scherm, 
geluidsinstallatie met drie draadloze  
microfoons en een eigen bar.

Capaciteit
* Feest: 125 personen
* Receptie: 125 personen
* Diner: 80 personen
* Cabaret: 100 personen
* Theater: 120 personen
* U-vorm: 30 personen
* Blok: 36 personen
* Carré: 36 personen

Red-, Yellow- en Blue Room
Deze sfeervolle lichte en ruime zalen zijn 
uitermate geschikt voor workshops, verga-
deringen, lezingen en presentaties. De zalen 
zijn los van elkaar, maar ook gezamenlijk te 
huur en delen een eigen foyer met bar. 
Ook zeer geschikt als workshopruimte bij 
uw congres in combinatie met onze grote 
Lindenbergzaal.
Alle zalen zijn voorzien van airconditioning, 
beamer en een geluidsinstallatie met  
microfoon.

Capaciteit per zaal
* Cabaret: 40 personen
* Theater: 60 personen
* U-vorm: 24 personen
* Blok: 30 personen
* Carré: 30 personen

Capaciteit Yellow + Blue Room
* Theater: 100 personen
* Cabaret: 70 personen
* U-vorm: 40 personen
* Blok: 46 personen
* Carré: 46 personen

Café-restaurant Nº23 
Het café-restaurant Nº23 is groot, maar 
eenvoudig in te richten in kleine sfeervol-
le hoeken: de Pink Lounge, de lange bar, 
en het restaurant gedeelte. Daardoor is 
deze ruimte voor zowel kleine als grote 
gezelschappen zeer geschikt. Daarnaast 
beschikt café-restaurant Nº23 over een eigen 
podium, een buitenterras met 100 zit plaat-
sen, een beamer, muziekcomputer en een 
geluidsinstallatie met draadloze microfoon. 
Café-restaurant Nº23 is bijzonder geschikt 
voor diners, lunches, borrels, feesten, 
bedrijfsuitjes en recepties.

Capaciteit
* Feest: 600 personen
* Diner: 200 personen
* Receptie: 300 personen

Overige zalen
De Lindenberg beschikt naast de genoemde 
zalen nog over talloze workshopruimtes, 
lokalen en studio’s, ideaal om met de  
Lindenbergzaal te combineren tijdens  
een congres.

Tip!

Wilt u een feest met meerdere muziek 
stijlen? Combineer dan caférestaurant 
Nº23 met de Lindenbergzaal en de Valk
hofzaal, tot maximaal 1500 personen!



Onze grootste theaterzaal is 
geschikt voor voorstellingen, 
presentaties, congressen, 
symposia, feesten, recepties en 
grote diners. De zaal beschikt 
over een vlakke vloer, verrijdbare 
tribune, eigen foyer, extra barren, 
beamer en alle theatertechniek die 
je kan wensen.

Capaciteit
* Feest: 560 personen
* Receptie: 560 personen
* Diner: 200 personen
* Theater: 340 personen

Onze middelgrote theaterzaal 
met vaste banken biedt ruimte 
aan voorstellingen, presentaties, 
lezingen en symposia. Beschikt 
over een beamer en uitgebreide 
theatertechniek.

Capaciteit
* Theater: 144 personen



Deze kleine theaterzaal met vaste 
banken en vlakke vloer is geschikt 
voor presentaties, lezingen en 
voorstellingen en beschikt over 
alle theatertechniek

Capaciteit
* Theater: 72 personen

Dé zaal voor feesten, recepties, 
diners, vergaderingen, lezingen  
en presentaties, met eigen 
bar, terras, beamer en geluids
installatie

Capaciteit
* Feest: 125 personen
* Buffet: 125 personen 
* Diner: 80 personen
* Diverse zitopstellingen   

  tot max. 120 personen



Dé zalen voor vergaderingen, 
workshops en presentaties. Voor
zien van airconditioning, beamer, 
geluidsinstallatie en bijbehorende  
foyer. Elke zaal heeft zijn eigen 
kleur, maar is qua opzet, formaat 
en faciliteiten gelijk. De Yellow en 
Blue Room zijn ook gezamenlijk te 
gebruiken door een inschuifbare 
tussenwand.

Capaciteit
* Uvorm: 24 personen
* Theater: 60 personen

Caférestaurant Nº23 is uitermate 
geschikt voor feesten, recepties, 
diners en borrels. Caférestaurant 
Nº23 beschikt over een buiten
terras, beamer, geluidsinstallatie 
met draadloze microfoon, een 
lange bar en open keuken.

Capaciteit
* Feest: 600 personen
* Diner: 200 personen
* Receptie: 300 personen



 

Zalen Basistarief 
per dagdeel

Techniekpakket*

Lindenbergzaal € 725,00 € 400,00

Steigerzaal € 400,00 € 300,00

Karolingenzaal € 300,00 € 250,00

Valkhofzaal € 350,00

Red Room € 175,00

Yellowroom € 175,00

Blue Room € 175,00

Blue + Yellow Room € 275,00

Overige zalen € 100,00

Bovenstaande tarieven zijn inclusief btw.

* Wat krijgt u als u het techniekpakket  
 huurt? 

Dit omvat het gebruik van de geluidstafel 
inclusief randapparatuur, zaalversterking, 
podiummonitoring en 2 zendmicrofoons. 
Ook inbegrepen is het gebruik van het in 
de zaal aanwezige (en voor u ingestelde) 
podiumlicht, rekening houdend met even-
tueel gebruik van een beamer. En een 
professionele technicus staat maximaal  
6 uur lang tot uw beschikking.

Voorziening Tarief

Beamer + scherm vanuit 
vaste positie zaal
* Lindenbergzaal
* Steigerzaal
* Overige zalen

€ 240,00 per keer
€ 125,00 per keer
€ 100,00 per keer

Gebruik laptop bij beamer € 65,00 per keer

Microfoon
* Headset
* Revers
* Zendmicrofoon (handheld)

€ 65,00 per stuk

Flipover met papier en 
stiften

€ 17,50 per stuk

Whiteboard met stiften € 17,50 per stuk

Podiumdeel aluminium incl. 
opbouw (diverse hoogtes 
beschikbaar)

€ 15,00 per stuk

In en uit schuiven tribune 
Lindenbergzaal

€ 185,00 per keer

Overig Tarief per uur

Gastheer / gastvrouw € 35,00

Supervisor € 45,00

Bovenstaande tarieven zijn inclusief btw.



Maak een keuze uit één van onze vergader-
arrangementen. Alle arrangementen zijn 
voorzien van bediening, supervisie, op- en 
afbouw en gebruik van meubilair. De zaalhuur 
is niet inbegrepen in deze arrangementen. 

Vergaderarrangement 2,5 uur

* Onbeperkt koffie, thee en water in de zaal
* Diverse zoete lekkernijen (koekjes en 

snoepjes)
* Blocnotes en pennen
* Beamer met scherm
* Flipover met stiften
* Geluidsinstallatie (om laptop op aan te 

sluiten) 

Vergaderarrangement 4 uur, exclusief lunch

* Onbeperkt koffie, thee en water in de zaal
* Diverse zoete lekkernijen (koekjes en 

snoepjes)
* Blocnotes en pennen
* Beamer met scherm
* Flipover met stiften
* Geluidsinstallatie (om laptop op aan te 

sluiten) 

Vergaderarrangement 4 uur, inclusief lunch

* Onbeperkt koffie, thee en water in de zaal
* Diverse zoete lekkernijen (koekjes en 

snoepjes)
* Luxe lunch, geserveerd in café-restaurant 

Nº23 
* Blocnotes en pennen
* Beamer met scherm
* Flipover met stiften
* Geluidsinstallatie (om laptop op aan te 

sluiten) 

Vergaderarrangement 8 uur, exclusief lunch 

* Onbeperkt koffie, thee en water in de zaal
* Diverse zoete lekkernijen (koekjes en 

snoepjes)
* Blocnotes en pennen
* Beamer met scherm
* Flipover met stiften
* Geluidsinstallatie (om laptop op aan te 

sluiten) 

Vergaderarrangement 8 uur, inclusief lunch 

* Onbeperkt koffie, thee en water in de zaal
* Diverse zoete lekkernijen (koekjes en 

snoepjes)
* Luxe lunch, geserveerd in café-restaurant 

Nº23 
* Blocnotes en pennen
* Beamer met scherm
* Flipover met stiften
* Geluidsinstallatie (om laptop op aan te 

sluiten) 

Middag snack 

Wij verzorgen bij uw vergadering een snack 
om de middagdip weer even te boven te 
komen. U kunt deze snack ook combineren 
of vervangen door een warme snack of door 
hapjes die tevens in deze brochure vermeld 
staan.

Wij serveren een mix van gezond, zoet en 
zout op schaaltjes.
* Gezond: Mini komkommertjes, mini 

paprika’s, mini worteltjes en radijs, dit 
alles met een passende dip

* Zoet: Cola flesjes, bananenschuim, 
droplolly’s en kersen snoep

* Zout: Potje met knabbel mix



Aansluitend diner 

Na uw bijeenkomst is er de mogelijkheid om 
aansluitend te dineren in café-restaurant Nº23.
* Voorgerecht: Soep van de dag of salade  

van de dag
* Hoofdgerecht: Keuze uit onze theater-

schotel vis, vlees of vegetarisch
* Dessert: Keuze van de chef

Vergaderarrangement Tarief per 
persoon

Vergaderarrangement 
2,5 uur

€ 12,50

Vergaderarrangement 
4 uur, exclusief lunch

€ 17,50

Vergaderarrangement 
4 uur, inclusief lunch

€ 34,50

Vergaderarrangement 
8 uur, exclusief lunch

€ 27,50

Vergaderarrangement 
8 uur, inclusief lunch

€ 44,50

Middag snack € 4,50

Aansluitend diner € 22,50



Onze lunches zijn voorzien van bijpassende 
decoratie. In overleg kunnen wij uw lunch 
presenteren op tafel, op buffet, op schalen  
of op etagères.

Basis lunch* 

Diversen zachte en harde broodjes wit/bruin/
mais met een luxe beleg zoals met gerookte 
zalm, beenham, brie, oude kaas, rosbief, 
casselerrib en palingworst. 
Deze broodjes worden besmeerd met 
bijvoorbeeld boter, hummus, kruidenskaas 
etc. en gegarneerd met luxe sla. 

Bij de lunch serveren wij koffie, thee,  
(karne)melk en jus d’orange.

Luxe lunch* 

Broodjes uit het luxere assortiment zoals 
bagels, pistolets, maisbrood, kornbollen, 
Viking brood etc. De broodjes worden 
besmeerd met bijvoorbeeld kruidenkaas of 
boter en voorzien van luxe vlees- en visbeleg 
zoals gerookte zalm, carpaccio, tonijnspread, 
filet americain of brie en gegarneerd met luxe 
sla en toppings. 

Naast de broodjes serveren wij bij deze  
lunch een koud of warm item, bijvoorbeeld 
een koude of (lauw)warme salade, een kleine 
quiche of een warme bladerdeegsnack. 
Tevens serveren wij een kopje soep. 

Bij de lunch serveren wij koffie, thee,  
(karne)melk en jus d’orange.

* Bij beide lunches gaan wij uit van 2,5 
broodje per persoon. 

Bij de luxe lunch komt hier een warm of koud 
item bij en een kop soep per persoon.

Lunch Tarief per persoon

Basis lunch € 9,50

Luxe lunch € 18,50

Extra te bestellen 
items

Tarief per stuk

Handfruit € 1,00

Saladshaker € 3,50

Smoothie € 3,00

Fruitspies € 2,50 

Warme 
bladerdeegsnack

€ 3,50

Broodje kroket of 
frikandel

€ 2,50

Kop soep € 4,00



Onze tafelgarnituren zijn uitermate geschikt 
voor tijdens de borrel of een aperitief. 

Knabbelbox 

Gevuld met diverse heerlijke zoute lekkernij-
en.

Broodrolletjes op een stokje

Op tafel serveren we diverse soorten wit/
bruin/tomatenbrood in de verrassende vorm 
van lolly’s, gevuld met onder andere gerook-
te zalm, luxe paté crème, filet americain, 
roomkaas met gedroogde tomaat en kip met 
mosterd mayonaise. 

Wij gaan uit van 3 lolly’s per persoon. 

Broodtheater

Een broodtheater bestaat uit een aantal 
grofgesneden heerlijke broodsoorten met 
diverse soorten toppings, samengesteld door 
onze chef-kok. Voorbeelden van toppings zijn 
basilicum pesto, huisgemaakte tapenade of 
kruidenboter. 

Amuserij op tafel

Op tafel serveren wij diverse soorten grof 
gesneden brood met bijvoorbeeld tapenade 
of boter met zeezout, Provençaalse gemari-
neerde olijven, metworst, Serranoham, oude 
kaas, paprikaatjes met een zoete kaasvulling.

Tafelgarnituur Tarief

Knabbelbox € 2,00 per persoon

Broodrolletjes op 
een stokje

€ 3,75 per persoon

Broodtheater € 12,50 per set, 
geschikt voor  
8 personen

Amuserij op tafel € 17,50 per set, 
geschikt voor  
8 personen

Heeft u andere wensen? Bespreek ze met 
ons! Wij zijn sterk in maatwerk.



Voor de lekkere trek bij de borrel, een  
aperitief of tijdens een feestavond. 

Hapjes Nº23

Op plankjes geserveerd:
* Blokjes kaas
* Plakjes leverworst
* Ossenworst
* Potje likkepot met toastjes 
* Olijven 
* Knabbelmix

Hapjes koud 

Bruchetta’s belegd met onder andere:
* Gerookte zalm
* Roosje Serranoham
* Filet americain
* Roomkaas
* Pompernikkelwrap met ham/eiersalade

Wij gaan uit van gemiddeld 2,5 item per 
persoon 

Luxe hapjes koud

* Spiesje mozzarella en tomaat
* Roosjes rosbief met pepermayonaise
* Viking brood met pesto mayonaise en 

Serranoham
* Scampi op een spiesje
* Bruchetta met forel-eiersalade
* Geitenkaas crème met honing en 

walnoten

Wij gaan uit van gemiddeld 2,5 item per 
persoon 

Hapjes warm 

Een assortiment uit gefrituurde hapjes met 
passende sausjes:
* Bitterballen
* Mini frikandellen
* Kipnuggets
* Kaasstengels

Wij gaan uit van gemiddeld 2,5 item per 
persoon 

Luxe hapjes warm 

Een assortiment uit diverse hapjes met 
passende sausjes:
* Bitterballen
* Paddenstoelbitterballen
* Garnalenkroketjes
* Mini-loempia’s
* Butterfly garnalen
* Asian sigars

Wij gaan uit van gemiddeld 2,5 item per 
persoon

Hapjes Tarief per persoon

Hapjes Nº23 € 3,95

Hapjes Koud € 3,95

Luxe hapjes koud € 5,95

Hapjes warm € 1,95

Luxe hapjes warm € 3,95



Al onze buffetten zijn voorzien van bijpas-
sende decoratie. Buffetten zijn mogelijk vanaf 
20 personen. Bent u met minder personen, 
bekijk dan onze andere mogelijkheden of 
neem contact met ons op, dan maken wij  
een suggestie op maat. 

Onze chef-kok presenteert diverse buffetten 
met de volgende gerechten:

Vega buffet

* Tarte tatin van rode ui, zontomaat en 
blauwe kaas 

* Pompoen risotto & rode biet risotto
* Couscoussalade met feta, gedroogde 

tomaat, rode ui en pijnboompitten
* Dimsum van geitenkaas
* Diversen soorten hartige muffins van het 

seizoen 
* Tortilla’s met linzen
* Orzo met geroosterde groente en baharat 

kruiden

Buffet het Valkhof
Voorgerechten
* Bonbon van kalfsvlees gevuld met 

roomkaas en tomaat
* Tunnbrod ingerold met gerookte heilbot  

en een piccalilly-crème 
* Amuseglaasje met salade van geitenkaas, 

komkommer en een vijgenchutney

Hoofdgerechten
* Coq au vin 
* Kalfs ribeye met een rokerige 

tomatensalsa
* Catch of the day, verse witvis op 

gebakken venkel met een kruidencrème 
* Saté van kippendijenfilet geserveerd met 

een lichtpikante satésaus
* Soufflé van quinoa, roomkaas en 

zongedroogde tomaten
* Lichtpittige salade van couscous, feta, 

lente-ui en gegrilde paprika
* Aardappelgratin
* Warme groente van de dag
* Frisse rauwkostsalade 
* Sla melange 
* Diverse dressings
* Broodassortiment met diverse smeersels

Pasta buffet

* Kip carbonara 
* Spies van gamba’s en witvis gemarineerd 

in knoflook en oregano
* Verse tagliatelle verde met een saus van 

gorgonzola, mascarpone en tijm blaadjes 
* Vegetarische kruidige lasagne met 

tomatensaus en diverse groenten
* Tortellini gevuld met aubergine en een 

salsa van paprika en knoflook
* Mix van diverse gegrilde groenten, onder 

andere courgette, aubergine, tomaat en 
lente-ui

* Salade caprese met pommodori tomaat, 
mozzarella, basilicum en rucola

* Luxe slamelange met diverse dressings



Oosters buffet

* Gestoofd rundvlees in hoisin saus met 
paddenstoelen, lente-ui en een vleugje 
rode peper

* Spiesje van kippendijen met satésaus en 
gebakken uitjes

* Pikante witvisfilet met garnalen, saus van 
rode curry en kokos met gember en sereh

* Vegetarische omelet met diverse groenten 
en een zoetzure tomatensaus

* Gebakken eiernoedels met sesamolie 
* Groentemelange met knoflook, komijn  

en sojasaus
* Huisgemaakte atjar tjampoer
* Zoetzure komkommer
* Cassavechips

Buffet Nº23

* Kippendijenfilet met champignons in  
een Provençaalse kruidensaus

* Witvisfilet van de dag, licht pikant 
gekruid, geserveerd met een passende 
saus

* Souffle van quinoa en zongedroogde 
tomaatjes

* Orechiette met romige blauwaderkaas
* Krieltjes met groene kruiden
* Warme groente van de dag
* Twee samengestelde salades

Buffet Tarief per 
persoon

Vega buffet € 22,50

Buffet Het Valkhof € 27,50

Buffet Het Valkhof, 
alleen hoofdgerechten

€ 22,50

Pasta buffet € 19,50

Oosters buffet € 22,50

Buffet Nº23 € 17,50

Diners

Naast de vele buffetten serveren wij  
ook diners. De diners variëren van  
3 tot 5 gangen en er zijn vele mogelijk-
heden. Diners verzorgen wij persoons-  en 
seizoens gebonden. Daarom maken wij 
graag, samen met u, een passend voor-
stel tijdens een persoonlijk gesprek of 
een telefonische afspraak.



Op onze terrassen behoort ook een heerlijke 
barbecue tot één van de vele mogelijkheden.

Koude gerechten

* Aardappelsalade
* Zoetzure komkommer
* Tomatensalade
* Amerikaanse Coleslaw
* Luxe slamelange met diverse dressings 
* Brood met diverse smeersels 
* Diverse sauzen 

Warme gerechten

* Hamburgers
* Gemarineerde speklap
* Barbecue worstjes
* Kipsaté
* Kipfilet gemarineerd in chilisaus en limoen
* Garnalenspiesjes
* Vispakketje met stukje witvis gegaard in 

aluminiumfolie met tomatensalsa
* Vega-pakketje met gegrilde groenten en 

verse kruiden

Inclusief de benodigde barbecue. Boven  
de 50 personen zetten wij een tweede 
barbecue in.

Extra te bestellen items

* Groentespies
* Spies van gemarineerde champignons
* Maiskolven

Deze gerechten zijn ook te wisselen met  
een gerecht uit het bestaande barbecue 
assortiment

Barbecue Tarief

Barbecue € 19,50 per persoon

Extra items
* Groentespies
* Spies van 

gemarineerde 
champignons

* Maiskolven

€ 2,00 per stuk
€ 2,00 per stuk

€ 1,50 per stuk

Heeft u andere wensen? Bespreek ze met 
ons! Wij zijn sterk in maatwerk.



Een walking dinner heeft een actief karakter 
doordat uw gasten niet aan een tafel zitten 
en niet in de rij staan voor een buffet. Uw 
gasten krijgen kleine gerechten geserveerd 
aan statafels en zijn niet gebonden aan een 
vaste plek.

Broodtheater

Een broodtheater bestaat uit een aantal 
grofgesneden heerlijke broodsoorten met 
diverse soorten toppings, samengesteld door 
onze chef-kok. Voorbeelden van toppings zijn 
basilicum pesto, huisgemaakte tapenade of 
kruidenboter. 

Voorgerechten

* Salade van parelcouscous, pulled chicken 
en huisgemaakte smokey BBQ-saus

* Salade caprese van buffelmozzarella, 
pomodori-tomaat, basilicum, rucola en 
extra vierge olijfolie

* Soep van de chef

Warme gerechten

* Kommetje rundvlees gestoofd in hoisin 
saus, gele rijst en gegrilde groenten

* Puntzakje peper-kippeling met een 
chili-mayonaise (uiteraard zijn er altijd 
vegetarische-opties mogelijk)

Dessert 

* Glaasje met wisselende soorten mousse
* Desserttaartje van de chef (bijv. brownie, 

cheesecake, bavarois-taartje)
* Glaasje fruitsalade
* Glaasje sorbetijs

Walking Dinner Tarief per persoon

Walking Dinner  
met dessert

€ 31,50

Walking Dinner  
zonder dessert

€ 26,50 



Voor later op de avond hebben wij heerlijke 
late night snacks om de nachtelijke honger  
te stillen.

U hebt de keuze uit één of meerdere snacks:
* Puntzak oerfriet met mayonaise  
* Puntzak peper-kippeling met 

chilimayonaise 
* Broodje pulled pork of pulled chicken 

met sla, zoetzure kool en smokey 
barbecuesaus 

* Broodje kroket of frikandel met passende 
saus 

* Mini broodje hamburger 
* Mini broodje vegetarische hamburger

Snack Tarief per stuk

Frites met mayo € 3,50

Puntzak peper
kippeling met 
chilimayonaise

€ 3,50

Broodje pulled pork 
of pulled chicken

€ 3,75

Broodje kroket 
of frikandel met 
bijpassende saus

€ 2,50

Mini broodje 
hamburger

€ 3,75

Mini broodje 
vegetarische 
hamburger

€ 3,75



Geniet van wat zoets na uw heerlijke maal-
tijd en kies uit één van onze desserts.

Schepijs

Diverse smaken vers geschept ijs door onze 
medewerkers geserveerd in een bakje of 
hoorntje. 

Combinatie kleine desserts

Vanuit ventbakken serveren wij kleine 
dessertglaasjes gevuld met de volgende 
verfijnde desserts:
* Glaasje gevuld met diverse soorten 

chocolade- en vruchtenmousse
* Glaasje met verschillende smaken 

bavarois
* Glaasje met verse fruitsalade
* Smoothie van mango of framboos

We gaan uit van gemiddeld 2 items per 
persoon 

Handijs

Vanuit ventermanden serveren wij de gasten 
een handijsje.

Elke dag

Laat je verrassen door een nieuwe heer-
lijkheid, speciaal voor u door onze chef-kok 
bedacht.

Dessert Tarief

IJshoorntje € 2,75 per stuk

Combinatie 
kleine desserts

€ 6,95 per persoon

Handijs € 2,75 per stuk

Elke dag € 6,95 per persoon



Sluit de avond gezellig af met iets lekkers bij 
de koffie. U heeft de keuze uit grote en kleine 
heerlijkheden.

Zoetigheden

* Muffin 
* Gesorteerd gebak van Strik Patisserie 
* Appeltaart van Droom 
* Brammetje 
* Waalsteentje 
* Banaan-walnotencake of pompoen-

kokoscake 

Assortiment zoete lekkernijen

U kunt ook kiezen voor een assortiment  
van verschillende zoete lekkernijen zoals 
macarons, bonbons, petit crème van bitter-
koekjes en kleine vruchtengebakjes.

Lekkers Tarief

Muffin € 2,75 per stuk

Gesorteerd 
gebak van Strik 
Patisserie

€ 3,95 per stuk

Appeltaart van 
Droom

€ 3,25 per stuk

Brammetje € 2,75 per stuk

Waalsteentje € 3,00 per stuk

Banaan
walnotencake 
of pompoen
kokoscake

€ 2,75 per stuk

Assortiment 
zoete lekkernijen

€ 5,95 per persoon

Petit fours
* Zonder logo
* Met logo

€ 3,95 per stuk
€ 4,25 per stuk



Wanneer u vooraf een totaalprijs voor de 
drank wilt afspreken, kunt u kiezen voor onze 
drankarrangementen. Hiermee weet u van te 
voren precies wat de kosten zijn.

Drankarrangement

De drankenarrangementen omvatten de 
volgende dranken:
* Koffie en thee
* Frisdranken, mineraalwaters en sappen
* Bier: pils, alcoholvrij bier
* Wijnen: rode huiswijn, witte huiswijn, 

rosé, Moezel
* Zuidwijnen: Campari, droge sherry, 

medium sherry, rode port, witte port, 
rode en witte vermout

* Binnenlands gedistilleerd: bessenjenever, 
jonge jenever, vieux

Drankenarrangementen worden aangeboden 
inclusief nootjesmix op tafel.
De kosten voor opbouw, tafeldecoratie, 
linnen, bediening en supervisie zijn in deze 
arrangementen opgenomen.

Indien de bijeenkomst langer duurt dan 
gepland, worden de kosten van het arrange-
ment verhoogd met € 3,50 per uur.

Indien u het arrangement wenst uit te 
breiden met speciaal bieren of buitendlands 
gedistilleerde dranken als gin, rum, whisky 
en wodka vragen wij een meerprijs. 

Het is ook mogelijk om drankjes te verzor-
gen die op basis van nacalculatie in rekening 
worden gebracht. 
De kosten voor opbouw, bediening en 
super visie worden hierbij apart in rekening 
gebracht.

Drankarrangement Tarief per 
persoon

1 uur € 15,00

2 uur € 24,00

3 uur € 30,50

4 uur € 35,50

5 uur € 39,50

Meerprijs speciaal 
bieren (per uur)

€ 4,50

Meerprijs Buitenlands 
gedistileerd (per uur)

€ 4,50

Dranken Tarief per stuk

Koffie € 2,20

Thee € 2,00

Frisdrank € 2,30

Sappen € 2,30

Bier (0,25) € 2,50

Witte wijn/rode 
wijn/rosé

€ 3,50

Zuidwijnen € 3,50

Binnenlands 
gedistilleerd

€ 3,00

Buitenlands 
gedistilleerd

€ 4,00

Fles mineraalwater 
zonder koolzuur

€ 4,50



De Lindenberg is een officiële trouwlocatie 
van de gemeente Nijmegen. Uw ceremonie, 
receptie, diner en feest; het kan allemaal 
onder ons dak.

Vier de liefde

Een huwelijksdag is één van de meest 
bijzondere dagen in een mensenleven. Gasten 
komen van heinde en ver om samen de liefde 
te vieren. Dat verdient een locatie die u en 
uw gasten niet zomaar vergeten.
De Lindenberg, huis voor de kunsten in 
Nijmegen is zo’n plek. Een locatie die niet 
alleen met de auto, maar ook met het  
openbaar vervoer goed bereikbaar is,  
zodat uw gasten niet hoeven na te denken 
over dat extra glaasje champagne. In de 
intieme theaterzalen bent u gegarandeerd 
van geweldig geluid - belangrijk als muziek 
een onderdeel van de ceremonie uitmaakt - 
en prachtig licht. De Lindenberg biedt op het 
gebied van catering heel veel mogelijkheden 
in verschillende prijsklassen.

Voor je receptie of feest hoeft u niet de 
deur uit!

Naast onze theaterzalen staat de roman-
tische Valkhofzaal tot uw beschikking.  
Met spectaculair uitzicht over de Waal,  
het oude Valkhofpark en prachtige muur-
tekeningen gaat u in deze zaal met een 
knipoog terug in de tijd. Een zaal, geschikt 
voor ceremonie, receptie, feest of diner met 
eigen bar en terras.

Wanneer u alleen het feest of de receptie bij 
de Lindenberg wilt houden zijn de mogelijk-
heden talrijk. Maak een keuze uit één van de 
vele borrelarrangementen, buffetten, walking 
dinners en barbecues. De Lindenberg past 
zich aan uw wensen aan. Het is immers  
uw grote dag! Wij staan klaar voor een  
creatieve oplossing en doen er alles aan  
om deze dag tot één van de mooiste in  
uw leven te maken.

Kom een kijkje nemen!

De Lindenberg nodigt u van harte uit voor 
een rondleiding. Deze brochure geeft u een 
eerste indruk van de mogelijkheden, maar als 
u speciale wensen heeft, dan bespreken we 
graag de mogelijkheden en maken wij een 
aanbod op maat. Dat doen we met liefde!

Heeft u andere wensen? Bespreek ze met 
ons! Wij zijn sterk in maatwerk.



Personeel
De inzet van het personeel wordt te allen tijd 
aangepast aan het aantal gasten.

Parkeren
Parkeren kunt u in de nabijheid in de parkeer-
garage Kelfkensbos of in de parkeergarage 
Eiermarkt. 

Parkeergarage Kelfkensbos 
Voerweg 2, 6511 RT Nijmegen

 Openingstijden
 ma t/m za 07.00 - 04.00 uur
 zondag 10.00 - 04.00 uur 

 Tarieven (real time)
 € 2.70 / uur 08.00 - 18.00 uur
 € 0.50 / uur 18.00 - 08.00 uur

 Uitrijden tot 04:00 uur 

Parkeergarage Eiermarkt
Eiermarkt 20, 6511 TP Nijmegen

 Openingstijden
 ma t/m wo 07.00 - 24.00 uur 
 do t/m za 07.00 - 04.00 uur
 zondag 10.00 - 04.00 uur

 Tarieven
 € 2.70 / uur 08.00 - 18.00 uur
 € 0.50 / uur 18.00 - 08.00 uur
 Dagkaart € 11,- per dag

 Uitrijden 24 / 7

Culinair
Volgens de meest recente HACCP-richtlijnen 
mag het buffet maximaal gedurende 2 uur 
worden gepresenteerd. In overleg met onze 
manager kunt u de exacte tijden dat het 
buffet geopend is, vastleggen.

Wijzigingen in het aantal gasten
Graag vernemen wij uiterlijk 5 werkdagen 
voorafgaand aan uw partij het definitieve 
aantal personen. Dit aantal geldt als bindend 
voor de eindfactuur. Indien er meer personen 
aanwezig zijn wordt een meerprijs berekend.

Dieetwensen
Tijdens uw bijeenkomst houden wij graag 
rekening met speciale dieetwensen. Wij 
vernemen deze graag uiterlijk 5 werkdagen 
voorafgaand aan uw bijeenkomst.

Verlenging
Indien de bijeenkomst langer duurt dan 
gepland, dan worden de kosten evenredig 
verhoogd.

Betaling
Betaling geschiedt door middel van een 
factuur. Deze wordt u na afloop van de 
activi teit toegezonden. U dient de factuur 
binnen 8 dagen na factuurdatum te voldoen. 

Algemene voorwaarden
Op alle cateringafspraken zijn de Uniforme 
Voorwaarden Horeca (UVH) van Koninklijke 
Horeca Nederland (KHN) van toepassing:  
Deze vindt u op www.khn.nl




