Vergaderen, borrelen, dineren & logeren

Inleiding
Het prachtige pand in Heerenveen, waar ons
Boutique hotel en Grandcafé is gevestigd, kent
een lange historie. Van woning van de adellijke
familie omgebouwd tot gemeentehuis, om uiteindelijk de transformatie naar ’t Gerecht in 2012
te maken. In 2018 hebben we naast ’t Grandcafe
ook kamers gerealiseerd. ’t Gerecht beschikt
over 6 multifunctionele ruimtes met een
wisselende capaciteit van 4 tot 120 personen.
Bovendien beschikken we over 15 ruime luxe
hotelkamers met allen een eigen stijl.
Alle kamers zijn stijlvol ingericht en beschikken
over optimale klimaatbeheersing.
Met dit overzicht hopen we u een duidelijk
beeld te geven van de mogelijkheden binnen
’t Gerecht. Het team staat voor u klaar om er
een inspirerende dag of onvergetelijk avond
van te maken.
Met een gastvrije groet,
Team ‘t Gerecht

Ontvangst
arrangementen

Begin het programma met één van
de volgende mogelijkheden:

Koffie en gebak

8,5

Twee kopjes koffie of thee met
monchou- of appelgebak

Koffie en zoete lekkernij

7,5

Twee kopjes koffie of thee
met twee stuks zoete lekkernij

Welkomstcocktail

5,5

Alcoholisch: Kir Royale (cava en crème de cassis)
Non alcoholisch: tonic met vlierbloesemsiroop

Bubbels

5,5

Een heerlijke Spaanse cava

Serre

Rechtzaal
Prijzen per persoon

Tweede kamer

Vergaderen
Onderstaande arrangementen zijn ook
beschikbaar in 12, 24 en 32 uurs.

Vergaderarrangement 2 uurs
Onbeperkt koffie/thee, op tafel:
pepermunt, drop, koekjes en water met citroen en munt.
Inclusief gebruik van een groot scherm, kosteloos gebruik
van Wi-Fi, flip-over(s), stiften, notitieblokken en pennen.

9,50

Vergaderarrangement 4 uurs
Healthy break, onbeperkt koffie/thee, op tafel:
pepermunt, koekjes en water met citroen en munt.
Inclusief gebruik van een groot scherm, kosteloos gebruik van
Wi-Fi, flip- over(s), stiften, notitieblokken en pennen.

12,50

Vergaderarrangement 8 uurs
Healthy break, lunchproeverij, onbeperkt koffie/thee, op
tafel: pepermunt, koekjes en water met citroen en munt.
Inclusief gebruik van een groot scherm, kosteloos gebruik van
Wi-Fi, flip-over(s) en stiften, notitieblokken en pennen.

Inhoud lunchproeverij:
Kop soep naar keuze vooraf. Gevolgd door een assortiment
aan verschillende belegde broodjes en een warme snack.
Samen met onbeperkt versgeperste jus d’orange, smoothie,
(karne)melk, koffie/thee en tafelwater.

38,50

Bovenstaande arrangementen zijn exclusief zaalhuur.
Prijzen per persoon

Eerste kamer

Breaks
Smoothie

5,5
Dagverse vitaminebom

Milkshakes

5,5

aardbei/vanille of mango/limoen

Healthy break

4
Yoghurt met granola

To Share

Tonijnwrapjes (6 stuks)

7,5

Tunnbröd met tonijnsalade, komkommer,
rode ui, augurk en kropsla

Carpacciowrapjes (6 stuks)

8,5

Tunnbröd met carpaccio, truffelmayonaise,
pittenmix en oude Friese kaas

Kipwrapjes (6 stuks)

7,5

Tunnbröd met kip, sriracha mayonaise,
rode ui en mango

Hummuswrapjes (6 stuks)

7,5

Tunnbröd met hummus, avocado,
cherrytomaat en edamame

Quesadilla’s

10

Op een flammkuchenbodem met gehakt, kaas,
maïs, jalapeño en chilisaus,
geserveerd met crème fraîche

Zalen
Unieke vergaderlocatie

’t Gerecht is bij uitstek de locatie om een
vergadering op maat te organiseren.
Naast vergaderingen kunt u ook denken aan
recepties, workshops, lezingen, netwerkborrels,
meetings of andere bijeenkomsten.

Eerste kamer
In een sfeervolle ruimte aan een grote tafel
vergaderen. Voorzien van televisiescherm
voor presentaties.
één dagdeel 85 | twee dagdelen 127,50

Tweede kamer
In een sfeervolle ruimte aan een grote
ronde tafel vergaderen. Voorzien van
televisiescherm voor presentaties.
één dagdeel 85 | twee dagdelen 127,50

Plafondzaal
Bijzondere ruimte op de begane grond welke is
vernoemd naar de plafondschildering van een
leerling van Rembrandt, geschilderd in 1663.
één dagdeel 150 | twee dagdelen 225

Hooge raadzaal
Grote ruimte met eigen bar op de eerste verdieping.

Tweede kamer

één dagdeel 150 | twee dagdelen 225

Zaalcapaciteit

Hieronder treft u de maximale capaciteit van onze zalen:

Plafondzaal

Zaal

Cabaret

School

U-vorm

Blok

Receptie

Diner

Plafondzaal

24

16

14

14

40

40

Hooge raadzaal

X

28

14

14

80

75

Eerste kamer

X

X

11

12

X

12

Tweede kamer

X

X

X

7

X

7

Eerste kamer

Hooge Raadzaal

Cabaret

School

U-vorm

Blok

Receptie

Diner

Lunchproeverij

Lunchproeverij

17,5

Kop soep naar keuze vooraf.
Gevolgd door een assortiment aan verschillende
belegde broodjes en een warme snack.

Lunchproeverij inclusief dranken

22,5

Gecombineerd met onbeperkt versgeperste
jus d’orange, smoothie, (karne)melk en tafelwater.
*Het is tevens mogelijk om te kiezen
voor een à la carte lunch van de kaart

Prijzen per persoon

Diner
Walking diner

41,5

Genieten van kleine culinaire gerechten
in vijf of meer gangen.
5 gangen | 6 gangen | 7 gangen
Toeslag per gang 5 euro

4-gangen proeverijmenu

44

Proeverij van voorgerechten, soep naar keuze, hoofdgerecht naar
keuze inclusief friet en groene salade en ter afsluiting een proeverij
van nagerechten.

4-gangen keuzemenu

41

Keuze uit drie voorgerechten, 3 soepen, vier hoofdgerechten
en drie nagerechten.

3-gangen proeverijmenu

39

Proeverij van voorgerechten, hoofdgerecht naar keuze
inclusief friet en groene salade en ter afsluiting
een proeverij van nagerechten.

3-gangen keuzemenu

36

Keuze uit drie voorgerechten, vier hoofdgerechten
en drie nagerechten

3-gangen menu du chef

32

Soep naar keuze, hoofdgerecht naar keuze inclusief friet
en groene salade met als afsluiter een dessert du chef.

2-gangen menu du chef

29

U kunt kiezen uit een soep naar keuze met een hoofdgerecht naar
keuze inclusief friet en groene salade of een hoofdgerecht naar
keuze inclusief friet en groene salade met een dessert du chef.
Bij groepen boven de 15 personen bieden we een groepenkaart aan, bestaande uit een zestal opties met daarbij de keuze uit vis,
vlees of vegetarische gerechten.

Prijzen per persoon

Planken
to share:
Hollands klassiek

5,5 p.p.

Kaas, worst, nootjes, bitterballen, kaasstengels en nachos

Vegaplank

5,5 p.p.

Kaas, olijven, nootjes, vegacroquetjes, kaasstengels en nachos

Tapasschotel

6 p.p.

Combinatie van warme en koude Mediteraanse hapjes

Visplateau

6,75 p.p.

gerookte zalm, gebakken gamba’s,
gyoza’s en gefrituurde mosselen

Stel zelf uw borrel samen
Portie belegen Friese kaas 5
Portie turfgerookte Friese worst 5
Portie olijven 4
Broodplank 6,5
Portie kaasstengels (8 stuks) 7, 5
Portie gemengd bittergarnituur (10 stuks)
Portie vlammetjes (8 stuks) 7, 5
Rundvleesbitterballen (per stuk) 0,8
Vegan bitterballen (per stuk) 0,9
Nacho’s 9,5
Kijk voor meer mogelijkheden op onze website
of vraag een offerte aan.

9,5

Hotelkamers
Wij hebben 15 luxe kamers in ons sfeervolle boutiquehotel die
net zoveel karakter uitstralen als ons Grandcafé zelf. Iedere
kamer is van alle gemakken voorzien en heeft zijn eigen
unieke design. Kijk welke het best bij u past!

Deluxe kamer
Junior Suite

Classic Suite

Comfortabel en intiem met een dubbele regendouche en kingzsize bed.

Junior suite
Geniet van luxe met een kingsizebed, dubbele
regendouche en een vrijstaand ligbad.

Classic suite
Koninklijke kamer met hoge plafonds, kingsize bed,
dubbele regendouche en een vrijstaand ligbad.

Royale suite
De grootste kamer van ons hotel,
waarbij u vanuit uw ruime welnessbad uitzicht heeft
over het Gemeenteplein.

Royale Suite

Deluxe Kamer

Grand Bistro Hét Postkantoor
is een culinair restaurant gevestigd in het centrum van
Heerenveen met een groot zonnig terras voor de deur.
Het is een Franse Bistro “nieuwe stijl” waarbij veel
gerechten rechtstreeks aan u geserveerd worden vanaf
de Green Egg of de houtskoolgrill.
Een smaakvolle beleving van duurzaam gerijpt
vlees, verse vis en seizoensgroenten uit de regio. U
kunt uw eigen vleesgerecht uitzoeken uit de Dry
Ager rijpingskast, dit staat garant voor kwalitatief
hoogstaand en eerlijk product. De menukaart onthult
verder een paar bijzondere Chefs Specials, favorieten
van onze keukenmeester Rutger Tjalsma.
De ontspannen sfeer gecreëerd door onze sommelier
Rishi Gadepalli zorgt gegarandeerd
voor een échte avond uit.
Een ideale locatie voor een heerlijk avondvullend diner.

MENUKAART BEKIJKEN

En verder..

Voor groepen is het mogelijk om de gehele locatie
af te huren voor een op maat gemaakt programma.
Wij denken graag met u mee.
Neem contact met ons op via
info@postkantoorheerenveen.nl
of 0513 201 065

Op onze reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden van de Horeca van toepassing.
Wijzigingen kunnen een dag voor uw evenement kosteloos worden doorgegeven mits dit niet meer dan 10% afwijkt.

Contact

‘t Gerecht

T. 0513 845 719
E. info@gerechtheerenveen.nl

Gemeenteplein 33
8442 MA Heerenveen

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag vanaf 07.00 uur
Zaterdag en zondag vanaf 08.00 uur

