
 
 
 

De mogelijkheden bij de Zeemeeuw 
 

 “Kleine moeite, Groot plezier” 
       
 
Onderstaand willen wij u enige algemene informatie geven over de mogelijkheden 
van en bij de Zeemeeuw. Natuurlijk kunnen wij aan uw specifieke wensen 
tegemoetkomen en zijn altijd bereid om uw verdere vragen te beantwoorden. 
 
Ons nieuwe terras, 85 m2 met overkapping en verwarmd,  is een ideale locatie voor 
uw feest.  
Indien noodzakelijk kan, door de nieuwe overkapping, het terras volledig bij het 
restaurant betrokken worden. 
Het terras kan op verschillende manieren worden ingericht met statafels, 
loungebanken, dinertafels enz. 
 
De Zeemeeuw heeft de volgende capaciteit: 
Binnen:  
restaurant, 60 zitplaatsen  
bar, 12 zitplaatsen   
borrelruimte, 10-12 zitplaatsen 
 
Aantal personen per arrangement 
voor diner, 75 personen  
voor standing diner, 100 personen 
voor feest, 100-125 personen  
 
Buiten:  Kleine terras       Veranda   
 
Diner    60 pers.  30     pers.   
Standing diner  80 pers.  100   pers.   
Feest   100 pers.  100   pers.  
 
Capaciteit inclusief restaurant is Diner/standing diner/feest 165/225/250 personen 
 
Capaciteit gehele Zeemeeuw is voor diner/standing diner/feest 300/400/500 
personen.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Wij kunnen u de volgende arrangementen aanbieden vanaf 20 personen. 
 
- Standing diner, minimaal 5 gerechtjes ( keuzes uit de huidige geldende kaart),       
  vanaf € 32,50 per persoon. 
- Barbecues vanaf € 27,50  per persoon  
- Diner, 3 gangen, kunt u uitgaan van de huidige geldende kaart waarbij u uit 2       

voor- hoofd- en nagerechten kan kiezen. Meer gangen zijn natuurlijk mogelijk maar 
ook andere gerechten dan op de kaart vermeld staan. 

- Buffetten, brunch/ontbijt/Italiaans, vanaf € 22,50 per persoon 
- Trouwen bij ons kan natuurlijk ook. Wij gaan er van uit dat u ook onze locatie  
  gebruikt voor een feest of receptie. Als u uitgaat van een minimale besteding van €   
  1500,00 dan vervallen de kosten voor de locatie van € 500,00 – € 1000,00. 
- Feesten, zoals verjaardagsfeesten, trouwerijen, babyshowers etc. 
 
Onderstaand nog enkele belangrijke wetenswaardigheden. 
Live muziek is binnen toegestaan maar het volume wordt i.v.m. eventuele overlast 
door het management bepaalt.  
Wij hebben contacten met verschillende genre bands. Vraagt u ons ernaar. 
Muziek kan via ons systeem worden afgespeeld. Er zijn 2 aansluitingen voor speakers 
op het terras. 
Live muziek op het terras mag alleen akoestisch zijn en niet worden versterkt.  
Als sluiting tijden houden wij aan; voor de muziek einde om  00.00 uur en einde 
feest om 00.30 uur. 
 
De gemiddelde drankenprijs is € 2,75  en wij gaan uit van 2,5 drankje per persoon,  
per uur gebaseerd op nacalculatie. Dit geldt voor huiswijnen, bier en fris. 
 
Afkoop is ook mogelijk. U betaald dan 85% van de gecalculeerde afname. 
 
Bij berekening van het aantal borrelgarnituren kunt u uitgaan van 65% van de 
verwachte gasten.  
 
Kinderen tot 12 jaar worden voor maximaal 50% meegerekend voor wat betreft 
kosten van diner, barbecue etc. 
 
Bij grote evenementen en feesten, boven de € 2000,00, vragen wij een aanbetaling 
van 50 % bij reservering. Dit bedrag dient 6 weken voor gereserveerde datum op 
onze bankrekening bijgeschreven te zijn, 40 % in de week vóór de gereserveerde en 
de rest na afloop van het evenement of feest. 
 
In juli en augustus kan de Zeemeeuw niet geheel worden gereserveerd.  
 
Voor al uw verdere vragen kunt u ons bellen: 0249-261234 of mailen via 
info@zeemeeuw.net 
 


