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Zalen 
Onze zalen zijn de ideale plekken voor besloten bijeenkomsten. Denkt u aan het geven van een 

feestje, privé etentje, (afstudeer)borrel, vergadering of ander soort bijeenkomst met een 

maximale capaciteit van 180 personen (exclusief terras). Bij FJORD Eat & Drink is het mogelijk! 

FJORD Eat & Drink heeft de beschikking over twee zalen. Deze bevinden zich op de tweede etage 

met een uniek uitzicht op de Leuvehaven en het beeld ‘De Verwoeste Stad’ van Zadkine. De zalen 

zijn modern ingericht; u kunt ongestoord en comfortabel vergaderen. Beide zalen beschikken over 

voldoende daglicht en hebben de mogelijkheid om volledig verduisterd te worden. Tevens zijn de 

zalen uitgerust met een beamer, eigen barvoorziening en gratis wireless internet. 

Zaal Zadkine 
Vergaderzaal Zadkine is 60m2 (circa 7 bij 9) groot en kan 24 personen in Carre tot 50 personen in 

Theater opstelling herbergen. Voor borrels en partijen is de maximale capaciteit 80 personen. 

Voor private dining is de zaal geschikt voor groepen van 8-40 gasten. 

Zaal Leuvehaven 
Vergaderzaal Leuvehaven is 60m2 (circa 6 bij 11) groot en kan 24 personen in Carre tot 50 

personen in Theater opstelling herbergen. Voor borrels en partijen is de maximale capaciteit 80 

personen. Voor private dining is de zaal geschikt voor groepen  8-40 gasten. 

Heeft u vragen met betrekking tot het gebruik van de zalen of wilt u deze eens bekijken, neem 

contact op via email of telefoon of loop eens binnen. 

Bovenbar 
Het is mogelijk om onze bovenbar te gebruiken als breakout ruimte.  De bovenbar is 55m2 (circa 

8 bij 8). 

Terras 
Het is mogelijk om ons terras te gebruiken als breakout ruimte. Het terras is 230m2 (circa 19 bij 

12). Bij mooi weer is het mogelijk om uw lunch te nuttigen op het terras.  

Vervoer 
Fjord Eat & Drink is makkelijk per OV bereikbaar. Metrohalte Beurs (50 meter), Treinstation 

Blaak (500 meter) en watertaxi halte Leuvehaven (30 meter) is binnen handbereik. 

Uitzicht 
U heeft direct schitterend uitzicht op het standbeeld  ‘De Verwoeste Stad’ van Zadkine, vanuit onze 

private dining room, terras en beneden restaurant. 

(https://www.cityguiderotterdam.com/things-to-do/sights/the-destroyed-city-rotterdam/)  
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Vergaderingen & Private dinings 
Voor vergaderingen kunnen diverse arrangementen worden samengesteld. 

Dagdeel Zaalhuur 
09:00-12:00 € 150,00 
13:00-17:00 € 150,00 
18:00-21:00 € 150,00 
Uitbreiding per uur €   50,00 

 
Faciliteiten: 

 Beamer en projectiescherm    : € 30,- per stuk 
 Flipover      : € 15,- per stuk 
 Wifi en internet     : gratis 

 
Is de besteding van uw private dining minder dan €800,00, dan bedraagt de zaalhuur €60,50. Bij 

een besteding hoger dan €800,00 vervalt de zaalhuur. 

Opstelling 
carré, cursus (tafels gericht naar de zijde van docent), eilanden (blokken van 2 tafels met 4 stoelen 
erom heen), workshop (alle tafels aan de zijkant van de zaal), theater of een ander nader te 
bepalen opstelling. 
 
Arrangementen (vanaf 10 personen): 

 Versnapering arrangement   : € 4,00 pp 
Cake bij ontvangst en lekkers bij de koffie/thee 

` Twee versnaperingsmomenten 
 

 Koffie arrangement, 1 dagdeel  : € 5,00 pp 
Onbeperkt koffie, thee en ijswater 

 
 Koffie arrangement, 1 hele dag  : € 9,50 pp 

Onbeperkt koffie, thee en ijswater 

Lunch menu's 
Wij hebben vier lunch arrangementen. 

A) Lunch Arrangement Basis € 12,50 pp 
B) Lunch buffet € 19,50 pp 
C)   Lunch keuzemenu € 21,00 pp 
D)   Twee-gangen shared menu met voorgerecht en hoofdgerecht € 27,50 pp 

 
 
A) Lunch Arrangement Basis vanaf € 12,50 pp 
4 kleine belegde broodjes per persoon. De broodjes en apart beleg zullen in het midden van de 
tafel worden geserveerd. Een indicatie van het assortiment is hieronder weergegeven. Het 
assortiment is afhankelijk van het aantal personen en dagproducten en uit te breiden met diverse 
mogelijkheden. 

- Salami 
- Beenham 
- Eiersalade 
- Filet Americain 
- Vitello 
- Etc. 
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Uitbreidingsmogelijkheden voor (alleen per gehele gezelschap te bestellen) 

- Pomodori met room € 5,50 pp  
De soep zal worden uitgeserveerd. 

- Salade van de dag € 2,50 pp  
Ter indicatie: Babyleafsalade. De salade zal in het midden van de tafel worden geserveerd 

- Kroket / frikandel / fruit € 1,10 per stuk  
 
 
B) Lunch buffet € 19,50 pp 
Uitgebreide lunch met veel variatie mogelijkheden. 

 Soep: Pomodori 
 Diverse soorten broodjes (klein, 4 per persoon) 
 Diverse vleeswaren, kaas, jam en roomboter 
 Handfruit  
 Eén soort salade schotel 
 Kroket/frikandel/kaassouffle 

 
 
C) Lunch keuzemenu € 21,00 pp 
Een keuzemenu met één gang hoofdgerecht. 

 
Bavette met pastinaak creme en geconfijte uien 

- of - 
Tonijnsteak met antiboise 

- of - 
Ravioli van parmazaan met bospaddestoelen en radicchio 

(vegetarisch en halal) 
 

Bijgerechten: 
Salade 

Dikke frieten met rozemarijn en/of brood 
 

Uitbreidingsmogelijkheden (alleen per gehele gezelschap te bestellen) 
- Pomodori met room € 5,50 pp  
- Kroket / frikandel / fruit € 1,10 per stuk  

 
 
D) Een twee-gangen shared menu met voorgerecht en hoofdgerecht € 27,50 pp 
Bij onze shared menu wordt een variatie van diverse gerechten van onze kaart geserveerd. Alle 
gerechten worden in het midden van de tafel geserveerd zodat iedereen van alles kan proeven. 
 
Voorgerecht: 5 soorten visgerechten. Ter indicatie: zalm sashimi, sardienen, gamba's, vongole, 
octopus etc. Voor de vegetariërs zal per persoon een voorgerecht apart worden geserveerd. Ter 
indicatie: : linzen-avocado salade of pomodori. 
 
Hoofdgerecht: 3 soorten vleesgerechten. Ter indicatie: Hollandse entrecote, cote de boeuf, Black 
Angus entrecote, Black Angus ribeye etc. 
Bijgerechte: dikke frieten met rozemarijn en babyleaf salade en/of vers brood. Voor de vegetariërs 
zal per persoon een hoofdgerecht apart worden geserveerd. Ter indicatie: pasta met truffel saus of 
linzen tabouleh. 
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Impressie 
 

  
 

  
 

    
 
 

Alle prijzen zijn exclusief btw (tenzij uitdrukkelijk vermeld). 
Reservering conform Uniforme Voorwaarden Horeca. Wijzigingen onder voorbehoud. 


