


BLOK TOT  18  PERSONEN 

U  VORM TOT  3 0  P ERSON EN 

THEATER  TOT  70  PERSONEN 
CARRÉ  TOT  3 0  P ERSON EN 

VERGADEREN, BORRELEN 
OF DINEREN IN 

DE SALON 

Onder het dak van het altijd bruisende TivoliVredenburg, aan de Utrechtse singel, 
vind je Kitchen Bar Danel. Bij Kitchen Bar Danel beschikken we over een aparte 
ruimte naast het restaurant welke gebruikt kan worden voor voor vergaderingen, 
borrels en diners. We hebben ruim voldoende stroompunten, keuze uit meerdere 
(zakelijke) arrangementen en het is mogelijk om een deel van het terras bij te 
boeken. Van standaard arrangementen tot op maat gemaakte evenementen,  
wij staan voor je klaar!

MOGELIJKE STOELOPSTELLINGEN  
IN DE SALON



ZAALHUUR VERGADERING

Ochtend 08.30 uur –  12.30 uur
Middag 13.00 uur  –  17.00 uur
Avond 17.30 uur  –  01.00 uur

Per dagdeel gelden de volgende prijzen p.p.:
Deze prijzen zijn inclusief water, koffie en thee en een tv-scherm voor presentaties.

1 t/m 5 personen € 29,50
6 t/m 10 personen € 24,50
11 t/m 20 personen € 20,50
21 t/m 30 personen € 16,50
31 t/m 50 personen € 13,50
51 personen of meer € 11,50

AANVULLINGEN

Flipover inbegrepen bij zaalhuur
Laptop € 75,00
Microfoon en geluid € 55,00
Verse huisgemaakte taart € 4,00 per stuk
Parkeerkaart Paardenveld € 15,00 per stuk

ARRANGEMENTEN

Ontbijtarrangement € 9,50
À la carte lunchen   op nacalculatie
Powerbreak   € 5,00

DINER

Kitchen Bar Danel biedt een drie-, vier- of vijfgangenmenu aan. Specifieke wensen, 
ook op het gebied van diëten en allergieën? Onze chef-kok stelt graag een aange-
past menu samen. Voor een diner in de salon geldt een minimale afname van vijftien 
menu’s. Bij dinergroepen van 15 personen of meer, vervalt de zaalhuur.  



BORRELMOGELIJKHEDEN

De salon is ook geschikt voor borrels tot 100 man en voor kleinere groepen. Dan 
geldt een omzetgarantie van € 350,00 inclusief BTW.  

Fingerfood voor bij de borrel vind je op onze menukaart.

Op alle reserveringen m.b.t. vergaderingen, borrels en private dining zijn de 
Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Alle bovengenoemde 
bedragen zijn inclusief BTW.

https://danel-utrecht.nl/menu/
https://www.khn.nl/tools/uniforme-voorwaarden-horeca-nederlands

