
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Party Centrum de Rank  

Tim Jentjens & Marleen Olsthoorn       

Van Weelystraat 2 

2678 AV De Lier 

0174 516 068 

www.partycentrumderank.nl 

info@partycentrumderank.nl 

 

 

 

 

 



Welkom 
Van harte welkom bij Party centrum de Rank. 

 

Tijdens uw zakelijke bijeenkomst of bedrijfsfeest wilt u natuurlijk dat alles klopt. 

Een sfeervolle ambiance, kwalitatief goed eten en een servicegerichte verzorging van al uw gasten. 

Party centrum de Rank wilt er samen met u een geslaagd evenement van maken.  

Uiteraard is het mogelijk om een arrangement samen te stellen welke bij de wensen van uw bedrijf 

past. Wij beschikken over diverse zalen voor zowel een klein als groot gezelschap.  

De Lierse zaal beschikt overigens over een groot podium. In totaal zijn er vijf zalen, waarvan er drie 

zijn gelegen aan een privé terras. Tijdens de zomermaanden kunt u uw zaken lunch buiten 

organiseren of wat dacht u van een borrel op het terras aan de Lee. 

 

Prijzen 

De prijzen in deze brochure zijn inclusief btw en geldig in 2016.  

 

Wij zien ernaar uit om uw evenement te mogen verzorgen.  

 

Met gastvrije groeten, 

 

Tim Jentjens & Marleen Olsthoorn 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaalhuur& capaciteit 

Zaal 2 dagdelen overdag Avond 3 dagdelen 
 08.00 – 18.00 uur 18.00 – 00.00 uur 

 
 

De Lierse zaal €425,00 €425,00 €550,00 
De Leezaal €  75,00 €  75,00 €  95,00 
De Domzaal €125,00 €125,00 €175,00 
Leezicht €  75,00 €  75,00 €  95,00 
 
De Lierse zaal 

 

Deze zaal is uitstekend geschikt voor een groot gezelschap tot ca. 200 personen in theater opstelling. 

Het bijbehorende podium zorgt voor unieke doeleinden. Bovendien beschikt deze zaal over een 

eigen terras met uitzicht op de Lee. Door de uitstekende verlichting is deze zaal zowel geschikt voor 

een belangrijk seminar, als een sfeervol diner/feest. Daarnaast beschikt deze zaal ook over een eigen 

bar. In deze zaal is een uitgebreide geluidsinstallatie aanwezig.  

De Leezaal 

In de Leezaal kunt u terecht met een gezelschap tot ca. 30 personen in theater opstelling.  

Deze sfeervolle zaal is gelegen aan een eigen terras met uitzicht op de Lee, en beschikt over 

uitstekende verlichting voor verschillende doeleinden, zoals een vergadering of diner.  

De Domzaal 

De Domzaal is geschikt voor een gezelschap tot ca. 70 personen in theater opstelling.  

Vanuit deze zaal heeft u een uitmuntend overzicht over de prachtige Dom Kerk. 

Bovendien beschikt deze zaal over een eigen bar. 

 

De Leezicht 

In deze zaal kunt u terecht voor een zakelijke bijeenkomst met een groep tot ca. 30 personen in 

theater opstelling. Vanuit deze zaal heeft u uitzicht over de Lee.  

De Serre 

Deze ruimte is geschikt voor bijvoorbeeld een diner of lunch met een kleiner gezelschap.  

Bovendien beschikt deze ruimte over een eigen terras met uitzicht op de Dom Kerk.  

 

Bargedeelte 

Een sfeervolle ruimte voor een borrel of receptie met een klein gezelschap. 

  



Zakelijke bijeenkomst 
Partycentrum de Rank beschikt over diverse zalen, welke geschikt zijn voor al uw zakelijke 

evenementen. De grote zaal met podium is zeer geschikt voor uw seminar of 

bedrijfspresentatie. Daarnaast beschikt de Rank over 3 vergaderzalen en diverse break-out 

ruimtes. Uiteraard kunt u gebruikmaken van de diverse audiovisuele middelen. Alle zalen 

beschikken over daglicht. Voor onderstaande arrangementen geldt een minimaal aantal 

personen van 8. Arrangementen zijn exclusief zaalhuur.  

 

Vergader arrangementen 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

4-uurs basisarrangement 

Koffie, thee en tafelwater 

Refreshments (mints en koekjes) 

Schrijfgerei 

€ 8,00 p.p. 

 

 

8-uurs basisarrangement 

Onbeperkt koffie, thee en water 

Refreshments (mints en koekjes) 

Broodjesbuffet 

Schrijfgerei 

€19,50 p.p. 

 

 

 

4-uurs comfort arrangement 

Ontvangst met een zoete lekkernij 

Koffie, thee, water en frisdranken 

Refreshments (mints en koekjes) 

Schrijfgerei 

€11,00 p.p. 

 

 
8-uurs comfort arrangement 

Ontvangst met een zoete lekkernij 

Onbeperkt koffie, thee, water en frisdranken 

Refreshments (mints en koekjes) 

Broodjesbuffet 

Schrijfgerei 

€23,50 p.p. 

 

 

 



Drankjes 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dranken     

Koffie    € 1,60  

Thee    € 1,60 

Tapbier    € 2,25 

Frisdrank   € 2,10 

Jus d’orange   € 2,20 

Jenever    € 2,20 

Port, sherry, vermouth  € 2,70 

Rode of witte huiswijn  € 3,00 

Buitenlands gedistilleerd   v.a. € 3,00 

Likeuren      v.a. € 4,00 

Overige dranken op aanvraag.  

Borrelarrangement  

(als aansluiting op uw vergadering) 

1 uur durende borrel 

Onbeperkt dranken uit het Hollands assortiment 

2 gefrituurde hapjes per persoon 

Nootjes 

€ 8,95 p.p. 

V.a. 20 personen 

Borrelarrangement deluxe 

1 uur durende borrel 

Onbeperkt dranken uit het Hollands assortiment 

1 warm hapje  

(petit crolines, bitterballen &kaasstengels) 

1 crostini 

(Bijvoorbeeld Gerookte zalm, brie en rosbief) 

Nootjes en zoutjes 

€11,50 p.p. 

V.a. 20 personen 



Hapjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 
Bovengenoemde prijzen zijn per persoon/stuk, 

tenzij anders vermeld. 

 

Zoete lekkernijen 

Plakje verse cake   € 1,25 

Huisgemaakte brownie    € 2,00  

Appeltaart    € 1,80 

Croissant met jam   € 1,50 

Muffin     € 1,50 

Petit glacè    € 1,00 

Receptie gebakje   € 2,60 

Gesorteerd gebak   € 3,00 

Petit four    € 3,50 

Hartige lekkernijen 

Broodje van kroket   € 2,60 

Vers saucijzenbroodje    € 2,50 

Vers kaasbroodje    € 2,50 

Huisgemaakte quiche   € 4,50 

pizzapunt    € 2,50 

Halve Wrap met roomkaas en zalm € 4,00 

Halve Wrap met roomkaas en kipfilet € 3,75 

 
Gezonde lekkernijen 

Fruitsalade    € 3,50 

Handfruit p.st.    € 0,85  

Smoothie    € 2,75 

Crudité     € 2,00 

 

Bittergarnituur arrangement  €5,25 p.p. 

Zoutjes en nootjes 

Gefrituurd hapje (o.a. bitterballen) 

Petit croline 

Luxe crostini 

Spiesje ham/meloen of caprese 

 

 

 

€ 4,00 p.p. 

 

Warm bittergarnituur 

Gemixt assortiment   € 0,70 

Luxe bitterbal/kaasstengel  € 0,85 

Petit crolines    € 1,20 

Yakitori spiesje    € 1,20  

Spiesje met een gamba   € 1,40  

Huisgemaakte Mini gehakt balletje € 1,00 

Koud bittergarnituur 

Luxe crostini    € 1,45 

Met o.a. gerookte zalm & rosbief 

Finger sandwich   € 1,45 

Met o.a. eiersalade & gerookte zalm 

Spiesje     € 1,30 

Met o.a. ham, meloen & caprese 

Luxe hapje    € 2,00 

amuselepel met carpaccio, mini garnalen cocktail 

Zoutjes en nootjes   € 1,00 

Zoutjes, nootjes en olijven  € 1,50 

Borrelbrood met dips   € 1,75  

 

Bittergarnituur deluxe arrrangement  €6,00 p.p. 

Luxe crostini 

Finger sandwich 

Bitterballen & kaasstengels (warm)  

Petit croline 

Olijven, zoute koekjes en nootjes 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA3L7FgoHLAhXL6xQKHWuuCsMQjRwIBw&url=http://www.janschartman.nl/portfolio/zalmverpakking-coop-packaging/zalm-toastje-def-contrast/&bvm=bv.114733917,d.d24&psig=AFQjCNEiuCrFMPoI0dWyQf62I9v4FYpXpQ&ust=1455874806047446


Lunch 
Bij party centrum de Rank kunt u zowel terecht voor een broodjesbuffet, als een uitgebreide 

lunch. Wij serveren onderstaande lunches ook voor kleine gezelschappen.  

 

 

  
Broodjesbuffet 

Belegde broodjes 

Broodje kroket 

Inclusief jus d´orange en melk 

€10,00 p.p. 

 

Luxe broodjesbuffet 

Kopje huisgemaakte soep 

Luxe belegde broodjes 

Handfruit 

Inclusief jus d´orange en melk 

€13,50 p.p. 

 

Uitgebreid lunchbuffet 

Kopje seizoensgebonden soep 

Dagelijkse huisgemaakte salade 

Luxe belegde broodjes 

Warm item, zoals een saucijzenbroodje 

Handfruit 

Inclusief jus d´orange en melk 

€18,50 p.p. 

 

Belegde broodjes 

Broodje met div. vlees en kaaswaren €2,60 p.st. 

Broodje gezond    €3,00 p.st.  

Luxe belegde broodjes   €4,00 p.st. 

Met o.a. brie, kipkerrie, rosbief en zalm 

Warme lunch items 

Losse kroket of kaassouffle  € 1,50 p.st. 

Broodje kroket of kaassouffle  € 2,60 p.st. 

Kopje huisgemaakte soep  € 3,50 p.st. 

Huisgemaakte quiche    € 4,50 p.st.  

Saucijzenbroodje    € 2,50 p.st. 

Kaasbroodje     € 2,50 p.st.

     

Fruit en desserts 

Handfruit    € 0,85 p.st. 

Fruitsalade    € 3,50 p.st. 

Yoghurt    € 0,85 p.p. 

Huisgemaakte brownie   € 2,00 p.st. 

Dessert van de dag   € 3,00 p.p. 

Drankjes 

Kan verse jus d´orange   €  9,00 

Kan melk    €  5,00 

Kan karnemelk    €  5,00 

Kan smoothie    €12,50 

 



Dinerbuffet 

Geniet samen met uw gezelschap in één van de sfeervolle ruimtes van een uitgebreid 

dinerbuffet. De buffetten zijn met zorg samengesteld en bestaan uit verse producten. 

Buffetten worden geserveerd vanaf ca. 30 personen. 

 

Het Lierse buffet 

Koude gerechten  

Ham met meloen 

Salade met garnalen en cocktailsaus 

Kipsalade 

Diverse rauwkost salades (bijv. bleekselderij salade, paprika salade, Griekse salade) 

Diverse luxe broodsoorten 

Boter, kruidenboter en dips 
 

 Warme gerechten  

Kipsaté 

Varkenshaas medaillons 

Zalmfilet gegaard in de oven 

Geserveerd met bijpassende sauzen  

Westlandse seizoengroenten 

Rijst a la de Rank en aardappelkroketjes 

 

Dessert 

Diverse soorten ijs 

Fruitsalade 

Slagroom 

Bavarois 

 

€27,50 p.p. 

 



Westlands buffet 

Koude gerechten 

Ham met meloen 

Diverse rauwkost salades (bijv. bleekselderij salade, paprika salade, Griekse salade)meloen 

Salade met garnalen en cocktailsaus 

Kipkerrie cocktail 

Gerookte zalm geserveerd met dille 

Diverse luxe broodsoorten 

Boter, kruidenboter en dips 

 

Warme gerechten  

Kipsaté 

Rosé gebakken biefstukpuntjes 

Zalmfilet gegaard in de oven 

Geserveerd met bijpassende sauzen 

Westlandse seizoen groenten 

Rijst a la de Rank en aardappelkroketjes 

 

 

Dessert 

Diverse soorten ijs  

Fruitsalade 

Slagroom 

Bavarois 

 

 €29,50 p.p. 

 

 

 

 



Buffet de Rank 

Koude gerechten 

Rundercarpaccio geserveerd met truffelmayonaise, pijnboompitten en rucola 

Salade met garnalen en cocktailsaus 

Kipkerrie cocktail 

Gerookte zalm geserveerd met dille 

Diverse rauwkost salades (bijv. bleekselderij salade, paprika salade, Griekse salade) 

Diverse luxe broodsoorten 

Boter, kruidenboter en dips 

 

Warme gerechten 

Varkenshaas 

Rosé gebakken biefstukpuntjes 

Zalmfilet gegaard in de oven 

Geserveerd met bijpassende sauzen 

Westlandse seizoen groenten 

Rijst a la de Rank en aardappelkroketjes 

 

Dessert 

Diverse soorten ijs 

Fruitsalade 

Slagroom 

Bavarois 

Desserttaarten (v.a. 40 personen) 

 

€34,50 p.p. 

 

 

 

 

 



Buffet du Chef 

Voorgerechten 

Rundercarpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitjes en rucola 

VitelloTonato 

Gerookte zalm geserveerd met dille 

Garnalen cocktail 

Kipkerrie cocktail 

Bleekselderij salade 

Ardennerham met meloen 

Salade van paprika, komkommer, tomaat, venkel, rode ui, olijven en dille 

Spiesje met mozzarella, Cherry tomaatjes en verse basilicum 

Diverse luxe broodsoorten 

Boter en kruidenboter, smaakvolle koude sausjes 

Hoofdgerechten 

Getrancheerde runderhaas 

Zalmfilet papillot 

Gewokte gamba’s 

Beenham 

Geserveerd met rode wijnsaus, kreeftensaus en honing-mosterd saus 

Mix van Westlandse seizoen groenten 

Roseval aardappeltjes en aardappelkroketjes 

Dessert 

Diverse soorten ijs via de ijskar 

Verse fruitsalade 

Slagroom 

Bavaroise 

Diverse desserttaarten (v.a. 40 personen) 

 

€48,50 p.p. 

 

 



Authentiek Italiaans buffet 

Koude gerechten 

Serranoham met meloen 

Caprese salade 

Italiaanse groene salade met Parmezaanse kaas 

Ciabatta enfoccacia met tappenade, olijfolie en kruidenboter 

 

Warme gerechten 

Pasta tricolore 

Bolognaisesaus met gehakt &carbonara saus  

Lasagne tradiotional 

Tagliatelle met zalm in een roomsaus 

Italiaanse groenten 

 

Dessert 

Panna cotta 

Pistache en stracciatella ijs 

slagroom 

Vruchten 

€21,50 p.p. 

 

Oosters buffet 

Bami & nasi 

Babi Ketjap 

Ajam Pangang 

Kipsaté  

Mini loempia’s 

Frisse groene salade 

Atjar 

Kroepoek 

Stokbrood met boter en kruidenboter 

€17,50 p.p. 

Dessert op aanvraag. 



Uitgeserveerd diner 
Onderstaand staan een aantal menu’s beschreven. Alle diners zijn huisgemaakt en worden 
met zorg samengesteld, bestaande uit verse producten.  
Uiteraard verzorgen wij gerechten passend bij het seizoen.  
 
3-gangen menu    €24,50 p.p. 
Rode paprika soep van het huis 
*** 
Varkenshaas geserveerd in een champignon-roomsaus 
Of 
Zacht gegaarde zalmfilet geserveerd met een kreeftensaus 
*** 
Duo van bavarois geserveerd met een toefje aardbeien romanoff 
 
 
3-gangen menu     €28,50 p.p. 
Rouleau van Coburgerham met een appel-uien compôte 
Of 
Rouleau van gerookte zalm geserveerd met rivierkreeftjes 
*** 
Rosé gebakken biefstuk geserveerd met een pepersaus 
Of 
Sliptongen op de huid gebakken geserveerd in eigen saus 
*** 
Duo van chocolademousse geserveerd met verse slagroom 
 
 
3-gangen menu     €33,50 p.p. 
Ambachtelijke carpaccio van het rund met gekonfijte paprika en een stroopje van aceto 
balsamico 
Of 
Een bonbon van gerookte zalm gevuld met garnalen geserveerd met saffraan mayonaise op 
een bedje van rucola 
*** 
Runderhaas geserveerd met rode uien, kastanje champignons en een rode Portsaus 
Of 
Op de huid gebakken zeebaars met een crème van pompoen, gewokte paksoi en een 
eigentijdse antibiose 
*** 
Crème brûlée 
 
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes en groente.  
Bij de voorgerechten serveren wij brood met dips. 

https://www.google.nl/search?biw=1600&bih=754&q=Rouleau+van+Coburgerham+met+een+appel-uien+compote&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjj1N6U-JzKAhUCYg8KHZ3yC0kQBQgZKAA


Receptie 

Gaat er een collega van u met pensioen of is uw collega 40 jaar in dienst? Voor dit soort 

bijzondere gelegenheden is Party centrum de Rank de ideale locatie. Natuurlijk, kunnen wij 

ook een arrangement voor u op maat maken. Voor onderstaande arrangementen geldt een 

minimaal aantal personen van 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptie arrangement (2 uur) 

Onbeperkt dranken uit het Hollands gedistilleerd assortiment 

Warme en koude hapjes (4 p.p.) 

Luxe zoutjes en nootjes  

Zaalhuur 

€15,00 p.p. 

 

 

Receptie arrangement (1,5 uur) 

Onbeperkt dranken uit het Hollands gedistilleerd assortiment 

Warme en koude hapjes (3 p.p.) 

Luxe zoutjes en nootjes  

Zaalhuur 

€12,50 p.p. 

 

 

Verlenging receptie arrangement 

€ 5,00 p.p. per uur 



Feestavond 

Partycentrum de Rank is de ideale locatie voor het organiseren van uw feestavond voor 

bijvoorbeeld uw Kerstfeest. Wij zorgen ervoor dat alles tot in de puntjes is geregeld. Een 

gastvrije service in een sfeervolle omgeving staat bij ons centraal. Naast de benoemde 

arrangementen, is het uiteraard mogelijk om een arrangement samen te stellen, welke 

geheel aan uw persoonlijke wensen voldoet.  

 

 

 

 

 

 
 

Feestarrangement 

Ontvangst met een feestelijk glas bubbels 

Gedurende 4 aaneengesloten uren onbeperkt dranken uit het Hollands gedistilleerd  assortiment 

Luxe zoutjes en nootjes 

3 warme, gesorteerde hapjes p.p. 

2 koude hapjes p.p. 

Zaalhuur 

€26,50 p.p. 

 

Toeslag buitenlands gedistilleerde dranken € 10,00 p.p. 

Voor dit arrangement geldt een minimale afname van 90 personen. 

 

Feestarrangement comfort 

Ontvangst met een feestelijk glas bubbels 

Gedurende 4 aaneengesloten uren onbeperkt dranken uit het Hollands gedistilleerd  assortiment 

Borrelbrood met dips & olijven  

3 warme, gesorteerde hapjes p.p. 

2 koude hapjes p.p. 

Als afsluiting een puntzak frites met mayonaise 

€30,50 p.p. 

 

Toeslag buitenlands gedistilleerde dranken € 10,00 p.p. 

Voor dit arrangement geldt een minimale afname van 90 personen. 

Avond snack 

Als toevoeging op uw feestavond. 

Puntzak frites met mayonaise € 3,00 p.p. 

Saté eiland   € 5,00 p.p. 

Pizzapunt   € 2,50 p.p. 

ijsje    € 1,75 p.p. 

Broodje hamburger  € 4,50 p.p 

Broodjes kaas/ham  € 2,50 p.p. 

Broodje kroket   € 2,60 p.p. 

 

 


