
Banqueting 
Korenbeurs
2023
In de prachtige monumentale Korenbeurs is de hoofdvestiging van 

de Bibliotheek Schiedam gevestigd. De voormalige koopmansbeurs 

is een rijksmonument uit 1792. Deze werd gebouwd onderleiding 

van (oorspronkelijk uit Italië afkomstig) de Rotterdamse architect 

Carlo Giudici, een Italiaanse architect. Vooral de schitterende bin-

nentuin, het groene atrium is een bezoekje waard. De horeca in de  

Korenbeurs wordt verzorgd door Césant. Kom genieten van een goed 

boek, de rust en van de gastvrijheid van Césant. Naast een heerlijk 

bakje koffie met natuurlijk wat lekkers is er ook de mogelijkheid om 

heerlijk te lunchen of gewoon gezellig te borrelen.
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Vergaderservice en traktatie mogelijkheden
Koffie
Koffie kan (incl. suiker & melk en servies) 8 pers 10,75
Thee kan (incl. suiker & melk en servies) 8 pers  9,50
Luxe mini koeken (dagvers gebakken) per stuk  1,75
Luxe koeken groot (dagvers gebakken) luxe mix per stuk  2,75
Gebak assortiment (Bestellen minimaal 1 dag van tevoren voor 14.00 uur) per stuk  4,00
Taart met logo (Bestellen minimaal 1 dag van tevoren voor 14.00 uur) prijs p/p  4,00
Aqua Monaco plat of bruisend per stuk  4,50

Ontbijt vanaf 8 personen
Ontbijtje basis.  12,50 p.p.
Barista koffie of thee vers gezet
Verse jus

Croissant met een jammetje

Donkere boterham met gebakken ei en kaas

Ontbijtje Healthy  14,50 p.p.
Barista koffie of thee vers gezet
Spinazie, ananas, banaan smoothie

Rainbow granola, yoghurt en rood fruit en groen fruit

Donkere boterham met smashed avocado en gekookt ei

Onze Lunches
Lunch 1-De zakkendrager  7,00
Sandwich lunch

Mais of waldkorn boterhammen belegd met basisbeleg en frisse sla

Lunch 2-De Oude sluis  9,00
Luxe belegde broodjes lunch

Diverse harde & zachte broodjes met luxe beleg lekker healthy

Lunch 3-De Korte haven  10,50
Luxe broodjes met luxe beleg

Soepje van de dag

Crostini

Lunch 4-De Nieuwe Sluis  9,50
Vega wrap met hummus, gegrilde groenten en rucola

Salade rauwkost met gegrilde groenten

Lunch 5- Korenbeurs de luxe  12,50
Mini Soepje van de chef

Crostini

Sandwich met smashed avocado, geporcheerd ei en rucola

Verse fruitsalade

De lunch kan naar wens geserveerd worden in de zaal. 
In ons restaurant mogelijk tot maximaal 10 personen.
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Hartig tussendoortje
Home made hartige muffin met ei en groenten  2,95
Rijstvel gevuld met verse rauwkost en sojasaus (gezonde snack)  4,25
Wrap met hummus kipfilet en gegrilde groenten (vega wrap mogelijk)  4,50

Gevulde catering wagen met gekoelde frisdrank
De kar is standaard gevuld met glaswerk en drankjes, prijs per stuk:

Fritz kola  3,00
Fritz kola zonder suiker  3,00
Fritz orange  3,00
Fritz appelsap bruisend  3,00
Fritz rabarber  3,50
Aqua Monaco grote flessen plat water  4,00
Aqua Monaco grote flessen bruisend water  4,50
Verbruik op nacalculatie

Drank fris (Fairtrade & Biologisch)
Flesje Curcumis  4,50
Flesje Curcumis (lavendel)  4,50
Flesje Lemonaid lime  4,50
Flesje lemonaid passion fruit  4,50
Flesje ChariTea red  4,50
Flesje ChariTea green  4,50
Flesje ChariTea black  4,50
Flesje ChariTea Mate  4,50

Zwak alcoholische drank (voor in de zalen)
Heineken mono flesje  3,25
Brand IPA flesje  3,50
Brand Witbier flesje  3,50
Brand IPA 0% flesje  3,50
Brand Witbier 0% flesje  3,50
Corona 0% flesje  4,50
Coronaflesje  4,50
Witte huiswijn(700 ml) fles  23,95
Rode huiswijn (700 ml) fles  23,95
Luxere wijnen en sterke dranken op aanvraag.

Fingerfood voor de borrel
Pinda’s  5,50
Luxe noten & verse olijven  10,95
Portie groene olijven  4,50
Oude kaas met krotenmosterd  6,50
Nacho’s met kaas, verse uitjes, pepertjes, guacamole en crème Fraiche  10,00
Balletjes gehakt (van Kip) met BBQ saus 8 stuks  8,00
Patatas bravas pannetje met aioli  6,50
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Koude hapjes los (vanaf 10 stuks)
Wrap hapje met tonijn, pesto, komkommer en sla  2,00 p.st
Wrap hapje met humus, rucola  en gegrilde groenten  2,00 p.st
Wrap hapje met oude kaas, rode ui, rucola en gedroogde tomaat  2,00 p.st
Pincho’s met roomkaas, parmaham rucola en gedroogde tomaat  3,50 p.st
Pincho’s caprese met tapenades, mozzarella, tomaat en basilicum  3,50 p.st
Pincho’s met brie, komkommer, rucola en een champignon  3,50 p.st
Pincho’s met een stukje tonijn, komkommer, rucola en uitje  4,50 p.st
Pincho’s vis trio, met tonijn, zalm en een garnaal  5,50 p.st

Hapjes plateau
De Noordmolen (Tapas plateau) 50 stuks  65,00
Kip dadel spiesje | oude brokkelkaas met mosterd| balletjes gehakt van kip | chorizo,

olijf, augurk spiesje | grote gevulde olijven | wrapje tonijn rucola en uitjes

De Walvis,(Tapas plateau veggie style),50 stuks  65,00
Old Rotterdam | hartige muffins met spinazie | wrapje bieten humus, rucola met
rode ui | komkommer roomkaas rucola rolletjes | tricolini spiesje | spicy champignons

De Montevideo (Spiesjes plateau)m60 stuks  90,00
Kip, olijf, gedroogde tomaat | Gamba’s en olijven | kip, dadel | capreze spiesje |

tomaat, kaas olijf | mozzarella, rauwe ham komkommer

Warme hapjes voor de borrel
Terriyaki spiesjes met saus, per 25 stuks  32,50
Satéstokje 50 gr met saus per 25 stuks  32,50

Diner menu’s (vanaf 10 personen)
Italiaans Buffet  28,50 p.p.
Stokbrood met kruidenboter / Pasta salade met sla, komkommer tomaat en gegrilde

groenten / Lasagne / Penne met kip en groenten / Tagliatelle verde met zalm

Grieks buffet  28,50 p.p.
Tzatziki-brood / Griekse salade / Moussaka / Gyros met kip / Spinazie met rijst /

Sperziebonen in tomatensaus en ui / Kataides (gehaktballetjes)

Spaans buffet  28,50 p.p.
Boerenbrood met aioli en kruidenboter / Rauwkostsalade met courgette en

gedroogde tomaat / Paella met kip / Gebakken kippendijen / Patatas bravas /

Albondigas met ui, paprika en tomatensaus

Luxe dineren
Op aanvraag en in overleg verzorgen wij ook een luxe diner met bijpassende wijnen e.d.

Maak een vrijblijvende afspraak voor meer informatie.
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Koude hapjes los (vanaf 10 stuks)
Wrap hapje met tonijn, pesto, komkommer en sla  2,00 p.st
Wrap hapje met bieten humus en gegrild groenten per stuk  2,00 p.st
Wrap hapje 

Leuk voor in de zomer maar ook gezellig in de winter
BBQ arrangementen (vanaf 20 personen buiten)

BBQ Easy  29,50 p.p.
- Stokbrood met humus & tapenade - Aardappel salade met rauwkost
- Rauwkost salade met verse groenten - Kip spies & gemarineerde kipfilet
- Runde hamburger & sjasliek, - Fruitsalade

BBQ Healthy met groenten arrangement  34,50 p.p.
- Focaccia met Humus & tapenades - Pasta salade, sla & surimi
- Rauwkostsalade met gegrilde groenten - Runder hamburger

- Kip spies & gemarineerde kipfilet - Zalm pakketje
- Asperges, aubergine, paprika en courgette - Groenten spies

Zelf een arrangement samenstellen is natuurlijk ook mogelijk

Personeel
Horeca/Catering medewerker  32,50 p. uur
Chefkok  45,00 p. uur
Manager event  45,00 p. uur

Leveringsvoorwaarden:
Wij brengen het geoffreerde aantal personen in rekening. 
Bij annulering zijn wij genoodzaakt u de volgende kosten in 

rekening te brengen:

0 %  bij 7>% werkdagen 75 %  bij 1 werkdag

50 %  bij 3 werkdagen 100 %  op de dag

De Korenbeurs BV is nimmer aansprakelijk voor welke scha-

de dan ook geleden door de opdracht, deelnemers aan de 

bijeenkomst en/of derden, tenzij kan worden aangetoond 

dat de schade het gevolg is van grove schuld of verwijtbare 

nalatigheid van Césant in de Korenbeurs of één van haar 

medewerkers.

Telefonisch contact over de bestelling graag tussen 10.00 & 
12.00 uur i.v.m. de lunch: Debby Dam 010-7146363

Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW tenzij 

anders is vermeld

Contact gegevens:
Césant in de Korenbeurs

Lange haven 146

3111CD Schiedam

Telefoonnummer 010-7146363

Locatie Beheerder Debby Dam

korenbeurs.cesant.nl


