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DJ of band
Wij denken graag mee over entertainment 
tijdens uw bijeenkomst. Wij werken hierin 
regelmatig samen met YourLive Entertain-
ment en de Huis DJ in samenwerking met 
OZO Ni jmegen. 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

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

De Lindenberg is het Nijmeegse huis voor  
de kunsten. Een huis vol inspiratie en  
creativiteit. 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 mogelijkheden 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 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 histo-
rische Valkhofpark. Dankzij onze centrale 
ligging zijn we goed bereikbaar met auto  
en openbaar vervoer. En er is volop parkeer-
gelegenheid 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 600 

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 theatercafé en diverse 
workshopruimten

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

bereikbaar met auto en OV 
* Voldoende parkeergelegenheid op 

loopafstand 

Contact 
De Lindenberg, Huis voor de kunsten
Evenementen & Verhuur

Ridderstraat 23 | Postbus 578 | 6500 AN Nijmegen

Telefoon 024 327 39 39
Email  verhuur@delindenberg.com
Website www.delindenberg.com/verhuur



Theatercafé Nº23
De trendy foyer van de Lindenberg is groot, 
maar eenvoudig in te richten in kleine sfeer-
volle hoeken: de Pink Lounge, de lange bar en 
het restaurant. Daardoor is deze ruimte voor 
zowel kleine als grote gezelschappen zeer 
geschikt 
Daarnaast beschikt Nº23 over een eigen 
podium, een buitenterras met 100 zitplaat-
sen, een beamer, muziekcomputer, v.j.-scherm 
en geluidsinstallatie met draadloze micro-
foon. 
Nº23 is bijzonder geschikt voor diners, 
lunches, borrels, feesten, bedrijfsuitjes en 
recepties.

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

Steigerzaal
Onze middelgrote theaterzaal. De zaal is 
ingericht met (blauw/grijze) banken waardoor 
de zaal een intiem karakter krijgt. Er is een 
klein balkon aanwezig. Deze zaal  
is in het bijzonder geschikt voor lezingen, 
(kleine) congressen, presentaties en sympo-
sia en voorstellingen. Theatertechniek is 
beschikbaar en de zaal kan voor uw evene-
ment 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

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.

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

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, geluidsinstallatie 
met drie draadloze microfoons en eigen bar.

Capaciteit
* Feest: 150 personen
* Receptie: 125 personen
* Diner: 90 personen
* Cabaret: 100 personen
* Theater: 120 personen
* U-vorm: 30 personen
* Blok: 30 personen
* Carré: 40 personen

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 sympo-
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

Blue-, Yellow- en Red Room
Deze sfeervolle lichte en ruime zalen zijn 
uitermate geschikt voor workshops, vergade-
ringen, 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 met scherm en een geluidsinstallatie 
met microfoon.

Capaciteit per zaal
* Cabaret: 40 personen
* Theater: 60 personen
* U-vorm: 24 personen
* Blok: 20 personen
* Carré: 30 personen

Capaciteit Blue + Yellow Room
* Theater: 120 personen
* Cabaret: 70 personen
* U-vorm: 40 personen
* Blok: 40 personen
* Carré: 30 personen

Tip!

Wilt u een feest met meerdere muziek stijlen? 
Combineer dan ons Theatercafé met de 
Lindenbergzaal en de Valkhofzaal, tot maxi-
maal 1500 personen!



Dé zalen voor vergaderingen, workshops 
en presentaties. Voorzien van aircondi
tioning, beamer, geluidsinstallatie en 
bijbehorende foyer. Elke zaal heeft zijn 
eigen kleur, maar is qua opzet, for
maat en faciliteiten gelijk. De Blue en 
Yellowroom zijn ook ge zamenlijk te 
gebruiken door een inschuifbare tussen
wand.

Capaciteit
* Uvorm: 24 personen
* Theater: 60 personen

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

Capaciteit
* Feest: 150 personen
* Receptie: 125 personen 
* Diner: 90 personen
* Diverse zitopstellingen tot max 120 personen



Onze grootste theaterzaal met vlakke 
vloer is geschikt voor voorstellingen, 
presentaties, congressen, symposia, 
feesten, recepties en grote diners. De 
zaal beschikt over een vlakke vloer, ver
rijdbare 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

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

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



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

Capaciteit
* Theater:  72 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



Voorziening Tarief

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

€ 195,- per keer
€ 90,- per keer
€ 75,- per keer

Gebruik laptop bij beamer € 50,- per keer

Microfoon
* Headset
* Zendmicrofoon (handheld)

€ 50,- per stuk

Flipover met papier en stiften € 12,50 per stuk

Whiteboard met stiften € 12,50 per stuk

Podiumdeel aluminium incl opbouw
(Diverse hoogtes beschikbaar)

€ 10,- per stuk

In -en uitschuiven tribune Lindenbergzaal € 150,- per keer

Bovenstaande tarieven zijn exclusief btw.

Overig Tarief per uur

Gastheer / gastvrouw € 29,50

Supervisor € 36,50

Zalen Basistarief 
per dagdeel

Basistarief 
per uur 

Techniekpakket*

Valkhofzaal € 250,-

Lindenbergzaal € 550,- € 285,-

Blue Room € 150,- € 40,-

Yellow Room € 150,- € 40,-

Red Room € 150,- € 40,-

Blue + Yellowroom € 225,- € 60,-

Steigerzaal € 310,- € 200,-

Karolingenzaal € 205,- € 155,-

Overige zalen € 100,- € 35,-

Bovenstaande tarieven zijn exclusief btw.

* Wat krijgt u als het techniekpakket huurt? 

Dit omvat het gebruik van de geluidstafel inclusief 
randapparatuur, zaalversterking, podiummonitoring 
en microfoons (geen zenders). Ook inbegrepen is het 
gebruik van het in de zaal aanwezige (en voor u inge-
stelde) podiumlicht, rekening houdend met eventueel 
gebruik van een beamer. En een professionele techni-
cus staat maximaal 6 uur lang tot uw beschikking.



Maak een keuze uit één van onze voor delige 
receptie-arrangementen. Alle arrangementen 
zijn voorzien van op- en afbouw en bedie-
ning. Onze supervisor zal aanwezig zijn voor 
vragen en onder steuning. Deze arrangemen-
ten zijn mogelijk vanaf 50 personen.

1 uur arrangement
* Drankenassortiment: 

fris, mineraalwater, bier, wijn, binnenlands 
gedestilleerde dranken

* Knabbelbox gevuld met heerlijke zoute 
lekkernijen

* Bites samengesteld door onze chef-kok, 
uitgaande van 1 koude en 1 warme bite per 
persoon

* Aankleding: 
bloemetjes op tafel 
kaarsjes 
standaard meubilair

2 uur arrangement
* Drankenassortiment: 

fris, mineraalwater, bier, wijn, binnenlands 
gedestilleerde dranken

* Knabbelbox gevuld met heerlijke zoute 
lekkernijen

* Bites samengesteld door onze chef-kok, 
uitgaande van 1 koude en 1 warme bite per 
persoon

* Aankleding: 
bloemetjes op tafel 
kaarsjes 
standaard meubilair

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

Maak een keuze uit één van onze voordelige 
vergaderarrangementen. Alle arrangementen 
zijn voorzien van bediening, supervisie, op - 
en afbouw, en gebruik van meubilair. Deze 
arrangementen zijn al mogelijk voor vergade-
ringen vanaf 10 personen.

Vergaderarrangement 1
* Ontvangst met koffie, thee en koekjes
* Onbeperkt koffie, thee, water en mintjes
* Flipover met papier en stiften
* Notitieblokjes met pennen
* Whiteboard met stiften
* Beamer en scherm excl. laptop
* Gebruik van plenaire zaal

Vergaderarrangement 2
* Als omschreven in arrangement 1
* Ontvangst met Chocolade Bobo’s in plaats 

van koekjes
* Afsluitende borrel met brood en tapenade 

op tafel en 3 warme bites naar keuze van 
onze chef-kok

Uitgaande van 1 uur borrelen.

Vergaderarrangement 3
* Als omschreven in Vergaderarrangement 1
* Lunchverzorging bestaande uit: diverse 

harde en zachte broodjes belegd en 
gegarneerd, krentenbol besmeerd met 
roomboter

* Geserveerd met koffie, thee, melk, 
karnemelk en jus d’orange

Uitgaande van 3 broodjes per persoon  
(incl krentenbollen)

Aansluitend diner in restaurant Nº23
Voorgerecht
Soep van de dag of salade van de dag

Hoofdgerecht
Keuze uit onze theaterschotel vis, vlees of 
vegetarisch

Dessert
Keuze van de chef

Afsluitend borrelarrangement
Alle vergaderarrangementen zijn uit te brei-
den met een borrelarrangement. Wij serveren 
na afloop van de vergadering het Hollands 
drankassortiment. Hierbij presen teren wij 
op de tafels een knabbelbox met luxe zout-
jes en serveren wij een bittergarnituur. Het 
dranken assortiment bestaat uit fris, bier, 
wijn en binnenlands gedestilleerde dranken. 
Uitgaande van 1 uur borrelen.

Receptiearrangement Tarief

1 uur arrangement
* 50 - 100 personen
* 100 - 200 personen
* 200 > personen

€ 12,50 per persoon
€ 12,- per persoon
€ 11,50 per persoon

2 uur arrangement
* 50 - 100 personen
* 100 - 200 personen
* 200 > personen

€ 22,50 per persoon
€ 21,50 per persoon
€ 20,- per persoon

Vergaderarrangement Tarief

Vergaderarrangement 1
* 2,5-uur arrangement
* 4-uur arrangement

€ 15,- per persoon
€ 19,50 per persoon

Vergaderarrangement 2
* 2,5-uur arrangement
* 4-uur arrangement 

€ 24,50 per persoon
€ 28,50 per persoon

Vergaderarrangement 3
* 2,5-uur arrangement
* 4-uur arrangement
* 8-uur arrangement

€ 29,50 per persoon
€ 34,50 per persoon
€ 49,50 per persoon

Aansluitend diner
3 gangen

€ 22,50 per persoon

Afsluitend borrelarrangement € 9,50 per persoon



 
  

Extra te bestellen items
Om net dat beetje extra energie te krijgen 
tijdens de lunch:
* Kop huisgemaakte dagsoep
* Saladshaker
* Yoghurtbuffet
* Smoothie (framboos of mango)
* Diverse soorten vers handfruit
* Warme bladerdeegsnack
* Broodje kroket of frikandel met 

bijpassendesaus

Wanneer u een extra item bestelt, gaan wij 
uit van gemiddeld 2 broodjes per persoon in 
plaats van 2,5 broodje per persoon.

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

Lunch Nº23
Diverse, rijkelijk belegde harde en zachte 
broodjes met frisse garnituur:
* Broodje met jong belegen kaas
* Sandwich met gekookte ham
* Broodje met fricandeau
* Broodje met verse eiersalade
* Broodje met humus, gesneden sla en verse 

kruiden
* Krentenbol besmeerd met roomboter of 

diverse soorten handfruit 

Lunch Nº23 wordt geserveerd met koffie, 
thee, melk, karnemelk en jus d’orange

We gaan uit van 3 broodjes (incl krentenbol) 
of twee broodjes inclusief 1 stuk handfruit 
per persoon.

Lunch Lindenberg
Diverse rijkelijk belegde, luxe harde en zachte 
broodjes:
* Broodje met geitenkaas & honing
* Broodje met belegen kaas en rauwkost
* Broodje gerookte zalm en mosterd-

dillespread
* Broodje kipsalade
* Broodje rosbief met tomatentapenade
* Broodje humus met zongedroogde tomaat
* Diversen soorten handfruit

Lunch Lindenberg wordt geserveerd met 
koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange. 
We gaan uit van gemiddeld 2,5 broodje en  
1 stuk handfruit per persoon.

Lunch Populair
Dit complete lunchbuffet bestaat uit diverse 
luxe belegde broodjes en een kop verse huis-
gemaakte dagsoep:
* Bagel met pittige oude kaas met mosterd, 

augurk en sla
* Wrap met Italiaanse mayonaise, 

Bourgondische rib en rucola
* Sandwich met kipsalade en ijsbergsla
* Broodje met brie, rucola, honing en 

pijnboompitten
* Broodje met mozzarella, pesto en plakjes 

pomodori tomaat
* Broodje met ham, tomaat en olijven 

tapenade
* Kop soep van de dag  

Elke dag een andere heerlijke huisgemaakte 
soep

Lunchbuffet Populair wordt geserveerd met 
koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange. 
We gaan uit van gemiddeld 2,5 item en 1 kop 
soep per persoon

Ontbijt / Lunch Los
Mik (brood) gepresenteerd op een broodplank 
(lekker zelf snijden), assortiment broodjes, 
vers gebakken croissantjes, kaas, vleeswa-
ren, zoetwaren, roerei, gebakken spek, 
gekookte eieren, yoghurt en diverse soorten 
fruit. 

Ontbijt/Lunch Los wordt geserveerd met 
koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange.

Lunch Tarief

Lunch Nº23 € 9,75 per persoon

Lunch Lindenberg € 14,50 per persoon

Lunchbuffet Populair € 16,50 per persoon

Ontbijt / Lunch Los € 14,50 per persoon

Extra items Tarief

Kop huisgemaakte dagsoep € 4,- per persoon

Saladshaker € 2,- per persoon

Yoghurtbuffet € 2,- per persoon

Smoothie (framboos of mango) € 2,50 per persoon 

Handfruit (diverse) € 1,- per persoon

Warme bladerdeegsnack € 3,25 per persoon

Kroket of frikandel (met 
bijpassende saus)

€ 1,75 per persoon



Bij onderstaande hapjesassortimenten wordt 
uitgegaan van 4 items per persoon tenzij 
anders vermeld.

Hapjes Nº23
Een verscheidenheid aan koude en warme 
hapjes gepresenteerd op dienbladen. 

Koude hapjes
* Tortilla ingerold met gerookte ham, 

kruidencrème en rucola
* Crostini brie met abrikozenchutney en 

pijnboompitten
* Canapé gerookte zalm met dilletopje
* Klein schaaltje gevuld met salade carpaccio, 

basilicumdressing en geschaafde kaas

Warme hapjes
* Bitterballen met mosterd
* Garnalenkroketjes met pikante chilisaus
* Een warm hapje naar keuze van de chef-kok

2 koude en 2 warme hapjes per persoon

Hapjes Valkhof
Een wat luxer assortiment hapjes

Koude hapjes
* Bamboespiesje met gemarineerde gamba’s
* Sandwich met rosbief en paprika tapenade
* Amuseglaasje gevuld met een spiesje 

tomaat, mozzarella en basilicum
* Amuseglaasje gevuld met een kipsalade

Warme hapjes
* Garnalenkroketjes met pittige chilisaus
* Bitterballen met mosterd
* Dim Sum varia gevuld met kip en 

gepaneerd met sesamzaadjes

2 koude en 2 warme hapjes per persoon

Warme hapjes De Lindenberg
Een assortiment aan duurzame, eerlijke en 
verantwoord geproduceerde hapjes.
* Bitterballen met mosterd
* Paddenstoelenbitterballen
* Garnalenkroketjes met bijpassende saus

4 warme hapjes per persoon

Uit het vuistje
Warme en koude hapjes
* Groentestengels met een dip van crème 

fraîche en mierikswortel
* Mini gehakballetjes op een prikkertje met  

pittige paprikadip
* Spiesje met gamba’s in pittige marinade
* Klein glaasje gevuld met een salade van 

gerookte kip op een bedje van sla en 
kerriedressing

3 hapjes per persoon

Onze tafelgarnituren zijn geschikt voor 
acht personen.

Knabbelbox
Gevuld met diverse heerlijke zoute lekker-
nijen.

Trio Nº23
Trio van olijven, Old Amsterdam en Itali-
aanse worst

Eenvoudige garnituur
* Paprikaatjes met een zoete kaasvulling, 

gemarineerd in olijfolie
* Plakjes serranoham
* Provinciaalse, gemarineerde olijven

3 hapjes per persoon

Broodtheater geserveerd op etagères
De broodtheaters met heerlijke brood-
soorten samengesteld door onze chef-kok
Hierbij presenteren wij lekkernijen zoals:
* Schaaltjes met huisgemaakte tapenade
* Basilicum pesto
* Kruidenboter
* Olijfolie met een bakje zeezout. 
* Op het onderste bordje diverse soorten 

grof gesneden broodsoorten.

De items worden gedurende de bijeen-
komst aangevuld.

Amuserij op tafel
* Diverse soorten grof gesneden brood 

met tapenade, boter en zeezout
* Provinciaalse, gemarineerde olijven
* Italiaanse worst
* Old Amsterdam met een pittige mosterd
* Paprikaatjes met een zoete kaasvulling, 

gemarineerd met olijfolie
* Garnalenkroketjes met pikante chilisaus

Hapjes Tarief

Hapjes Nº23 € 4,50 per persoon

Hapjes Valkhof € 5,75 per persoon

Warme hapjes 
De Lindenberg

€ 3,50 per persoon

Uit het vuistje € 4,50 per persoon

Tafelgarnituur Tarief

Knabbelbox € 1,75 per persoon

Trio Nº23 € 6,50 per set

Eenvoudige garnituur € 3,50 per persoon

Broodtheater 
geserveerd op etagere’s

€ 12,50 per set

Amuserij op tafel € 17,50 per set

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



“ 
Charmante entourage en  

vriendelijke bediening. ”Renee Petiet / OAMKB marketing  

Al onze buffetten zijn voorzien van bijpassen-
de decoratie. Buffetten zijn mogelijk vanaf 
20 personen. Bent u met minder personen, 
bekijk dan onze mogelijkheden voor een 
walking dinner, diner of barbecue.

Buffet Nº23
Onze chef-kok presenteert vanaf een buffet 
de volgende gerechten:
* Varkenshaasmedaillons met romige 

paddenstoelensaus
* Koolvis met tomatensaus
* Groentefrittata met feta
* Pasta met pesto en Parmezaanse kaas
* Aardappelgratin
* Warme groente van de dag
* Twee samengestelde salades

Buffet Het Valkhof
Voorgerecht

* Klein glaasje gevuld met gerookte 
kipsalade met yoghurtdressing 

* Wrap gerookte zalm met kruidencrème
* Kleine schaaltje mini carpaccio met 

Parmezaanse kaas en pesto

Hoofdgerecht
* Gebakken verse zalm geserveerd op plakjes 

aardappel en een groene kruidensaus. 
Daarop blokjes komkommer, tomaat en 
verse kruiden

* Bourgondische ribstuk met honing-
mosterdsaus

* Daggroenten aangepast aan het seizoen
* Frittata met diverse soorten paddenstoelen
* Rundergehakballetjes in tomatensaus
* Aardappelgratin
* Saladebar van jonge slablaadjes en partjes 

tomaat aangemaakt met pestodressing, 
witte koolsalade en een rauwkostsalade 
geserveerd met olie en balsamico dressing

* Botermalse spiesen van gemarineerd 
kipfilet, geserveerd met satésaus

* Broodassortiment met tapenade en boter

Ook alleen verkrijgbaar als hoofdgerechten-
buffet voor € 22,50 per persoon

Italiaans buffet
Voor u een overheerlijk buffet samen gesteld 
met de meest verrukkelijke Italiaanse 
gerechten:

Koude gerechten
* Garnalenspiesje in aïolisaus
* Vitello tonato (kalfsvlees met tonijnsaus)
* Carpaccio van ossenhaas met pesto
* Parmaham met meloen
* Salade van broccoli met zachte geitenkaas
* Met Italiaanse kruiden gemarineerde zalm
* Geserveerd met tomatenbrood en Italiaans 

brood, boter en tapenade.

Hoofdgerechten
* Vegetarische lasagne uit de oven
* Hoenderfilet met wilde spinazie en Taleggio 

(een zachte koemelkkaas) met daarbij een 
verfijnde witte wijnsaus

* Gebakken visfilet met gemarineerde tomaat 
en basilicum

* Saltimbocca van varken met salie en 
serranoham

* Pasta met zongedroogde tomaatjes
* Aardappelblokjes met spek, rozemarijn en 

knoflook
* Groentemelange
* Gemengde salade met kruidendressing

Buffet Tarief

Buffet Nº23 € 17,50 per persoon

Buffet Het Valkhof
* Alleen hoofdgerecht

€ 27,50 per persoon
€ 22,50 per persoon

Italiaans Buffet € 29,50 per persoon

Diners
Naast de vele buffetten serveren wij ook diners. 
De diners lopen uit van 3 tot 5 gangen en er zijn 
vele mogelijkheden. Diners zijn vaak persoons- 
en seizoens gebonden. Daarom maken wij graag, 
samen met u, een passend voorstel tijdens een 
persoonlijk gesprek of een telefonische afspraak.



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 geser-
veerd aan statafels en zijn niet gebonden aan 
een vaste plek.

Starter
Wij presenteren broodtheaters op etagere’s 
van twee hoog. Bovenin schaaltjes met 
tapenade, pesto, kruidenboter, olijfolie en 
een bakje zeezout. Onderin serveren wij 
diverse broodsoorten zoals bijvoorbeeld 
tomatenbrood en knoflook-uienbrood.

Koude gerechtjes
* Spiesje van grote gemarineerde garnalen 

op een bedje van sla in een ovaal glaasje
* Gekleurd bakje met een salade van 

geitenkaas, paprika, rode ui, honing en 
pijnboompitten

* Koffiekopje met licht gebonden verse 
tomatensoep met garnituur van groene 
bieslookringetjes en een kleine soepstengel

3 gerechtjes per persoon

Warme gerechtjes
* Warme wrap met kip Boemboe Bali in een 

puntzak gepresenteerd
* Kommetje gevuld met pasta penne met 

gebakken paddenstoelen met truffelolie, 
rucola en Parmezaanse kaas 

2 gerechtjes per persoon

Dessert
Kleine dessertglaasjes gevuld met de volgen-
de verfijnde desserts:
* Glaasje gevuld met chocolademousse
* Glaasje met bavarois van vanille en 

grandmarnier
* Glaasje met verse fruitsalade
* Sorbetijs

2 glaasjes per persoon

Aanvullende Walking Dinner gerechten
* Soep:  

Klein kopje licht gebonden aspergesoep met 
garnituur van groene asperges, geserveerd 
met een mini kruidenstengel

* Warm gerecht: 
Filet Mignon (biefje van de haas), langzaam 
gegaard, gesneden en overgoten met 
een Madeira-room, geserveerd op een 
doperwtenpuree

* Koud gerecht 
3 boerenkaasjes met portstroop en een 
passende broodcrouton Deze kaasjes halen 
wij bij de zuivelboerderij.

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

Barbecue American Style
Warme gerechten
* Hamburgers: 

Bouw zelf je hamburgerbroodje, kies je 
garnituur en de bijpassende saus

* Gemarineerde speklap
* Barbecue worstjes
* Kipsaté
* Garnalenspiesjes
* Kipfilet gemarineerd in chilisaus en limoen
* Vega-pakketje met gegrilde groenten en 

verse kruiden
* Vispakketje met stukje witvis gegaard in 

aluminiumfolie met tomatensalsa

Koude gerechten
* Aardappelsalade
* Pastasalade
* Amerikaanse Coleslaw
* Stokbrood
* Huisgemaakte kruidenboter
* Schijfjes augurk, tomaat, rode ui en losse 

blaadjes sla voor de hamburger
* Hamburgerbroodjes
* Verse knoflooksaus
* Cocktailsaus
* Barbecuesaus
* Satésaus

Inclusief de benodigde BBQ. Boven de 50 
personen zetten wij een tweede BBQ 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

Walking Dinner Tarief per persoon

Walking Dinner  
met dessert

€ 30,-

Walking Dinner  
zonder dessert

€ 25,- 

Aanvullende  
Walking Dinner
* Soep
* Warm gerecht
* Koud gerecht

€ 3,50
€ 8,- 
€ 5,-

Barbecue Tarief

American Style € 19,50 per persoon

Extra items
* Groentespies
* Spies van gemarineerde 

champignons
* Maiskolven

€ 2,- per stuk
€ 2,- per stuk

€ 1,50 per stuk

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



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 ambachtelijke, verse dikke frites 

met mayonaise
* Puntzak met warme wrap met kip 

Boemboe Bali
* Broodje warme ham met cocktailsaus
* Broodje kroket of frikandel met bijpassende 

saus
* Broodje vegetarische burger
* Mini broodje hamburger

“ 
Een groot compliment voor 

de mensen van de bediening. 
Zij speelden op een geweldige 
manier in op onze doelgroep en 
onze vrijwilligers. Ze waren erg 
vriendelijk en behulpzaam.  
Dat alleen al was een feestje  
op zich.

 ”René KustersOris / Coördinator Café 
Dapper! COCNijmegen.

Snack Tarief

Frites met mayo € 3,-

Wrap € 3,50

Broodje warme ham € 3,50

Broodje kroket/frikandel 
met bijpassende saus

€ 2,25

Broodje vegetarische burger € 3,50

Mini broodje hamburger € 3,-



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

Zoetigheden
* Muffin vanille of chocolade
* Gesorteerd gebak van Strik Patisserie
* Appeltaart van Droom!
* Brammetje of Waalsteentje

Zoete lekkernijen
Kiest u voor zoete lekkernijen bij de koffie 
of thee, dan krijgt u een assortiment van de 
volgende lekkernijen: 
* Baklava
* Donuts
* Mini candybars
* Kleine vruchtengebakjes
* Soesjes gevuld met room

Daarbij gaan we uit van 2,5 item per persoon. 

Petit fours (kleine gebakjes)
* Zonder logo
* Met logo

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

IJshoorntje
Diverse smaken vers geschept ijs door onze 
medewerkers geschept vanaf buffet.

Klein dessertglaasje
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

2 items per persoon

Handijs
Vanuit ventermanden serveren wij de gasten 
een handijsje.

Elke dag
Laat je verrassen door een nieuwe heerlijk-
heid, speciaal voor u door onze  
chef-kok bedacht.

Lekkers Tarief

Zoetigheden
* Muffin
* Gebak van Strik Patisserie
* Appeltaart van Droom
* Brammetje 
* Waalsteentje

€ 2,50 per stuk
€ 3,75 per stuk 
€ 2,70 per stuk
€ 1,75 per stuk
€ 2,50 per stuk

Zoete lekkernijen € 5,50 per persoon

Petit fours
* Zonder logo
* Met logo

€ 2,75 per stuk
€ 3,75 per stuk

Dessert Tarief

IJshoorntje € 2,50 per stuk

Combinatie kleine desserts € 6,50 per persoon

Handijs € 2,50 per stuk

Elke dag € 6,50 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, Vermouth rood en wit

* Binnenlands gedistilleerd: 
Bessenjenever, jonge jenever, Vieux

* Buitenlands gedistilleerd: 
Gin, Rum, Whisky, Wodka

Drankenarrangementen worden aangeboden 
inclusief nootjesmix op tafel.

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

De kosten voor opbouw, tafeldecoratie, 
linnen, bediening en supervisie zijn in deze 
arrangementen opgenomen.

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

Dranken Tarief

Koffie € 2,10

Thee € 2,-

Frisdrank € 2,20

Bier (0,25) € 2,50

Sappen € 2,20

Witte wijn/rode wijn/rosé € 3,50

Zuidwijnen € 3,-

Binnenlands gedistilleerd € 2,50

Buitenlands gedistilleerd € 3,50

Welkomstcocktail € 4,-

Fles mineraalwater zonder koolzuur € 4,50

Drankarrangement Tarief

1 uur € 11,50 per persoon

2 uur € 19,- per persoon

2 ½ uur € 20,50 per persoon

3 uur € 22- per persoon

3½ uur € 23,50 per persoon

4 uur € 25,- per persoon

4½ uur € 26,50 per persoon

5 uur € 28,- per persoon



De Lindenberg is een officiele trouwlocatie 
van de gemeente Nijmegen. Je 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 intie-
me 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 muurtekeningen 
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 crea-
tieve 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!

“ 
Personeel: helemaal goed, 

hulpvaardig, geeft je een warm 
welkom, niets is teveel, top! ”Leo Preusting / Lang Leve de Wijn 

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



Algemene voorwaarden
 

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)
 € 2.50 / 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
 € 2.50 / uur 08.00 - 18.00 uur
 € 0.50 / uur 18.00 - 08.00 uur
 Dagkaart € 12.30 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


