vergAderen
Bent u op zoek naar een inspirerende locatie voor een vergadering?
De Loft van Suzie Q is een mooie lichte, inspirerende ruimte met uitzicht over
de jachthaven van Scheveningen. Aansluitend verzorgen wij uiteraard ook een
borrel of diner naar wens.

Uitbreiding salades 5

Vergaderarrangement 16.5

Uitbreiding Specials 5.5

Suzie Q biedt een vergaderarrangement aan voor €16,50 per persoon per dagdeel.
Gedurende uw verblijf staan er kannen met koffie en thee en flessen mineraalwater klaar.
Hiernaast zullen er ook huisgemaakte koekjes en pepermunt tot uw beschikking zijn.

Vergaderarrangement inclusief lunch 30.5

U wilt een smakelijk, stijlvol broodje? Wij gaan er vanuit dat 2 broodjes per persoon
voldoende zal zijn. U kunt de wensen van het beleg doorgeven of u kunt de chef een
goede mix laten maken. Daarnaast serveren wij voor alle gasten een kalfskroket of een
groentekroket. Tevens zal de lunch nog uitgebreid kunnen worden met een soepje of
andere warme items.
Geitenkaas rode ui relish / walnoot / rucola
Kip truffelmayonaise / ei / tomaat / spek / augurk
belegen kaas tomaat / komkommer / rucola
boerenachterham roomkaas / bieslook
tonijnsalade groene appel

Thai salad gegrilde kip / taugé / pinda / kokos / komkommer / paprika / krokante ui /
munt / limoen
quinoa rode biet / geitenkaas / groene appel / waterkers / pistache

Flammkuchen klassiek crème fraîche / spek / ui / gruyèrekaas
Flammkuchen veggie crème fraîche / zongedroogde tomaat / courgette /
geitenkaas / gruyèrekaas
Flammkuchen Coppa di Parma crème fraîche / groene asperge / truffel /
gruyèrekaas
Tataki zalm / sesam / soja lak / krokante nori / wasabi / komkommer
Risotto truffel / paddenstoelen / rucola / Parmezaanse kaas

Extra’s

Beamer
Flipover (2 beschikbaar)
Laptop
Microfoon
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0
50
50

Wilt u nog lekker blijven borrelen of dineren na de vergadering?
Dat kan! In deze brochure vindt u alle mogelijkheden die wij aanbieden.

