Beste bezoeker,
Van harte welkom in het Waterloopbos! In het Waterloopbos zijn twee locaties: ‘Paviljoen Het
ProefLab//’ en het voormalige bezoekerscentrum ‘De Werkplaats’.
De Werkplaats is alleen geopend voor groepen, Het ProefLab// is bijna alle dagen geopend en vaak
de startplek van uw wandeling of excursie. In beide locaties verzorgd Het ProefLab// de horeca,
uiteraard zijn we je óók graag van dienst!
Eten en drinken
Verderop vind je uitgebreidere informatie over de horecamogelijkheden in het Waterloopbos,
hieronder alvast een klein voorproefje.
– Koffie en thee specialiteiten
– Diverse soorten huisgemaakt gebak
– Heerlijke lunchgerechten van ‘de kaart’ en diverse lunchaanbiedingen voor groepen.
– Mogelijkheid voor diner
Reserveren
Graag vragen wij je de gewenste horeca voorafgaand bij ons te reserveren, tevens vernemen wij
ook eventuele dieetwensen en allergieën zodat we daar zo goed mogelijk rekening mee kunnen
houden. BEL MET: 0527-789 780 of MAIL NAAR: info@hetproeflab.nl
FAQ
Aan het einde van dit document geven we antwoord op de meest gestelde vragen.
Het ProefLab// en De Strandhoeve
Paviljoen Het ProefLab// is gelegen in het Waterloopbos en is onderdeel van
De Strandhoeve, tevens verzorgen wij ook de verhuur en catering in het voormalig
bezoekerscentrum De Werkplaats. Voor onze offertes en bevestigingen maken we
daarom gebruik van de huisstijl van De Strandhoeve.
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Paviljoen Het ProefLab//
Eind september 2018 hebben wij onze deuren geopend in het
Waterloopbos. In het Paviljoen is restaurant Het ProefLab// en het
bezoekerscentrum van Natuurmonumenten gevestigd. Het Paviljoen
bevindt zich naast het Deltawerk monument. Dit geeft een prachtige
locatie voor een heerlijk kopje koffie, voor of na een mooie wandeling door
het Waterloopbos.
Het ProefLab// biedt zitplaats aan +- 65 personen binnen en +- 80 op het
terras. Overdag kan de kleine vergaderzaal De Delta worden afgehuurd
door groepen, het restaurant is overdag altijd toegankelijk voor bezoekers
van het Waterloopbos.
In de avond kan Het ProefLab// (gedeeltelijk) worden gereserveerd voor
een besloten partij.

De Werkplaats (Waterloopbos)
In het Waterloopbos bevindt zich De Werkplaats, een mooi en duurzaam
gebouw midden in het bos.
Vroeger deed De Werkplaats dienst als bezoekerscentrum, maar met de
komst van het nieuwe informatiecentrum en restaurant Het ProefLab// is
deze nu ook los te huur. De Werkplaats is een ideale locatie voor jullie
familiedag, feest, zakelijke bijeenkomst of andere gelegenheid.
Het gebruik van de locatie mag enkel tussen zonsopkomst en
zonsondergang plaatsvinden, verder kun je ervoor kiezen om de locatie
met of zonder bediening te huren. Gebruik van eigen eten en drinken is
niet toegestaan, Het ProefLab// of De Strandhoeve zal voor jullie groep de
catering verzorgen.
Uiteraard verzorgen wij al het benodigde servies en glaswerk, ook
verzorgen wij de afwas.
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Lekker voor bij de koffie!
Diverse soorten huisgemaakt gebak
Heerlijk voor bij de koffie en thee bij ontvangst, huisgemaakt gebak!
De taarten worden vers gebakken voor ieder feest, we bieden de keuze uit:
– Een flink stuk appeltaart gemaakt van lokale appels
– Seizoenstaart
– Onze specialiteit ‘Deltakoek’ of zijn allergenenvrije soortgenoot ‘G11’
Een mix tussen blondies en boterkoek, met witte chocolade, framboos en
aardbei.
G11 is een vegan Deltakoek met pure chocolade en blauwe bessen.
Voor de kinderen hebben wij natuurlijk iets anders lekkers te drinken!

Ontvangst

Per

Totaal

Twee keer koffie of thee met Deltakoek

persoon

€ 6,50

Twee keer koffie of thee met keuze uit:
Appeltaart, Seizoenstaart of Deltakoek/G11

persoon

€ 7,50
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Lunchen in Het ProefLab//
Tot 20 personen kun je lunchen ‘van de kaart’, op de menukaart staan diverse lunchgerechten.
Lunchgerechten beginnen vanaf € 6,50 per persoon.
De kaart wisselt per seizoen, je kunt de huidige kaart bekijken op: www.hetproeflab.nl
Voor groepen heeft Het ProefLab// ook een aantal andere mogelijkheden voor lunches. Heerlijk
divers, eerlijk en puur eten!
Mocht je specifieke wensen hebben, geef het aan! Wij denken graag met je mee!

// Lunch optie #1
– Heerlijke soep van de dag – geserveerd in flesjes
– Twee luxe belegde broodjes per persoon
– Inclusief koffie & thee

// Lunch optie #2
– Heerlijke soep van de dag – geserveerd in flesjes
– Twee luxe belegde broodjes per persoon
– Een kroket op een snee Puur Polder brood
– Inclusief melk, karnemelk, koffie en thee

Shared Lunch//
– Heerlijke soep van de dag – geserveerd in flesjes
– Huisgemaakte quiche
– Diverse luxe belegde broodjes en sandwiches.
– Diverse gerechten, geserveerd op ProefPlanken
– Inclusief sappen, melk, karnemelk, koffie en thee
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Lunch

Per

//Lunch optie #1

persoon

€ 13,50

//Lunch optie #2

persoon

€ 16,50

Shared Lunch//

persoon

€ 20,50
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Lekker voor bij de borrel!
ProefPlank ProefLab// – Ook vegetarische invulling mogelijk!
Laat je verrassen door onze chefs!
We serveren een heerlijke borrel plank met heerlijke hapjes zoals
bijvoorbeeld:
- Diverse soorten brood met heerlijke dippers
- Nacho's & Cheese, vers uit de oven
- Luxe bittergarnituur

Bestellen van de kaart
Het is bij ons natuurlijk ook mogelijk om hapjes te bestellen van onze kaart.
Wij hebben diverse opties, die op het moment zelf besteld kunnen worden.
Kijk voor de actuele opties op onze website!

Lekker voor bij de borrel

Per

ProefPlanken op tafel

persoon

Bestellen van de kaart op nacalculatie

….
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Diner in Het ProefLab//
Standaard wordt er op vrijdag, zaterdag en zondagavond diner geserveerd in Het ProefLab//. Op
andere dagen kunnen wij diner verzorgen voor groepen. Uiteraard kan er bij gezelschappen tot 15
personen gekozen worden van de kaart, voor grotere groepen bieden wij het volgende:

Het Proeflab// 3-gangen Diner á € 34,50 per persoon
In Het ProefLab// bieden wij een heerlijk 3-gangen diner*, met voldoende keuze voor iedereen!
Tijdens het diner word je tijdens het voor- en nagerecht door de chefs verrast met tal van kleine
gerechtjes, gepresenteerd op proefplanken op tafel. Voor de hoofdgang maken alle aanwezigen
een eigen keuze uit een selectief aanbod van onze menukaart.
De fantasie van de chef bepaalt de uiteindelijke vormgeving van het voor- en nagerecht, maar
iedere proeverij bestaat uit in ieder geval:
Tijdens het voorgerecht:
Een soep met diverse andere gerechten
Tijdens het hoofdgerecht**:
Een keuze uit:
– Spareribs van ‘t Lab – Met drie verschillende sausjes
– Vangst van de dag – Vis
– Stoofpotje van kip – met courgette en champignons
– Gegrilde runderburger – Op sesambol met sla, spek en kaas
– Gegrilde vegan burger – Met sla, tomaat en augurk
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met diverse groenten
en andere garnituren

Tijdens het nagerecht:

Koude gerechten, feestelijk gepresenteerd.

*Ook is het mogelijk te kiezen voor een 2-gangen diner. Jullie mogen zelf aangeven of jullie kiezen
voor een voor- en hoofdgerecht of een hoofd- en nagerecht. De kosten voor een 2-gangen diner
bedragen € 29,50 p.p.
**Het is ook mogelijk om, tegen meerprijs, de keuze uit te breiden met andere gerechten van onze
menukaart. Stel ons de vraag, wij doen graag een aanbod op maat!

Diner van de kaart bij Het ProefLab//
A la carte in Het ProefLab//
Paviljoen Het ProefLab// is een perfecte plaats om even neer te strijken na
een mooie wandeling of gidstocht door het Waterloopbos.
We voeren een leuke en lekkere kaart die past bij de seizoenen.
De kaart wisselt per seizoen, de huidige kaart is te bekijken op onze website
www.hetproeflab.nl
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FAQ
Dieetwensen en allergieën
Met speciale dieetwensen en/of allergieën houden wij graag rekening. Geef deze tijdig aan ons
door en onze keuken bereidt indien nodig een gerecht op maat.

Vers en lokaal
De Strandhoeve werkt zo veel mogelijk met verse en lokale producten. Hierdoor kan het af en toe
voorkomen dat onze keuken een kleine wijziging maakt in een gerecht of menu.

Definitieve opgave
Zodra het programma is bevestigd vragen wij je om 7 dagen voor aanvang het definitieve aantal
personen door te geven. Op dit aantal baseren wij onze inkopen en plannen wij ons personeel.
Zodra wij geen definitief aantal ontvangen gaan wij uit van het bevestigde aantal. Voor dit aantal
zul je na afloop van het programma een factuur ontvangen.

Dieetwensen en/of allergieën
Met speciale dieetwensen en/of allergieën houden wij graag rekening. Geef deze tijdig aan ons
door (uiterlijk 7 dagen voor aanvang) en onze keuken bereidt indien nodig een gerecht op maat.

Annulering
Helaas kan het gebeuren dat je door onvoorziene omstandigheden het gehele uitje moet
annuleren. Dat is natuurlijk al vervelend genoeg, we denken dus ook graag met je mee. Wellicht dat
we het uitje kunnen verzetten naar een latere datum bijvoorbeeld. Neem in deze gevallen altijd
telefonisch contact met ons op. We staan je graag te woord!

Afmeldingen
Bij afmeldingen voor 7 dagen voor aanvang passen wij het aantal aan. Bij afmeldingen binnen 7
dagen voor aanvang gaan wij voor de maaltijden uit van het aantal zoals bij ons bekend op 7 dagen
voor aanvang. Activiteiten en andere zaken zullen wij voor 25% in rekening brengen.

Betaling// Factuur, contant of pin
Na afloop van het programma wordt een factuur voor je opgemaakt. Graag vragen wij je deze
factuur binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen of je kunt het totaalbedrag na afloop van het
programma direct contant of per PIN voldoen.

Paviljoen Het ProefLab//
Voorsterweg 34
8316 PT Marknesse

+31 (0)527 789 780
info@hetproeflab.nl
www.hetproeflab.nl

KvK: 05082922
BTW: NL 8171.81.118.B01

IBAN:
NL65RABO 0123962072
BIC: RABONL2U

Routebeschrijving ProefLab
Het ProefLab ligt in het Waterloopbos
Adres:
Voorsterweg 34
8316 PR Marknesse (Flevoland)
Volg daar aangekomen de borden naar het Waterloopbos - P1
Vanaf daar is het een korte wandeling naar het ProefLab
Zie plattegrond: https://www.hetproeflab.nl/assets/img/ProefLab_Kaart.jpg

Openingstijden
Voor openingstijden verwijzen we graag door naar onze website www.hetproeflab.nl
of volg ons op social media zoals Instagram en Facebook
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