Waar vind je het nog
de mogelijkheid, de rust, om te kunnen
genieten
je thuis te voelen
waar vind je het nog
de kok die verliefd is op zijn vak
verliefd is op ingrediënten
Ze samensmelt tot een engel
die rustig over je tong ….
waar vind je het nog
die combinatie van gerechten, wijn en kaas
die je doet vergeten dat je het eigenlijk heel
druk hebt
waar vind je het nog
de bediening die ziet wat ze moeten zien
weten wat ze moeten weten
attent zijn en correct
op de juiste manier aanwezig

waar vind je het nog
de leiding met kennis
die dat overdragen aan hun mensen
en zelf door studeren
om hun kennis te optimaliseren
waar vind je het nog
de gastvrouw en gastheer
die genieten van hun gasten
er op toezien
dat het ze aan niets ontbreekt
je vindt het in Schoorl
In Restaurant Hotel Merlet
daar weten ze van genieten
Niet alleen zijzelf
Maar vooral hun gasten
Restaurant Hotel Merlet
Daar voel je je thuis
Jan Struiving, 2012©

Restaurant Hotel Merlet
Zakelijke brochure
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Aan de breedste duinrand van Nederland ligt het inspirerende dorp Schoorl. Restaurant Hotel Merlet
heeft een unieke ligging aan de schapenweide met uitzicht op de Schoorlse duinrand. De omgeving is
het gehele jaar prachtig, welk jaargetijde dan ook. Een uitgelezen plek voor het organiseren van
conferenties en bijeenkomsten.
Restaurant Hotel Merlet beschikt over 28 hotelkamers, een Michelinsterren Restaurant, Grand Café
Bourgogne, een sfeervolle lounge met een terras en zeven multifunctionele conferentieruimten. Een
ideale thuisbasis voor het organiseren van conferenties, bijeenkomsten en allerlei evenementen.
Alle conferentieruimten beschikken over de volgende faciliteiten:







Nespresso koffiemachine
Theefaciliteiten
Frisdrank in de zaal
Mogelijkheid voor beamer en scherm
Flipover
Benodigde kantoorartikelen

’t Oude Raadhuisje
Het uit 1601 stammende voormalige Raadhuis van Schoorl is
het kleinste en oudste raadhuisje van Nederland. In dit
monumentale pand zijn vele details terug te vinden, zoals de
authentieke vloeren, wanden en schouw. Het sfeervolle
interieur is in de loop der jaren aangepast. ’t Oude
Raadhuisje bevindt zich op een steenworp afstand van
Restaurant Hotel Merlet en staat exclusief tot uw
beschikking voor een vergadering en/of diner.
Oppervlakte
36 m²

Boardroom
10

U-vorm
-

Carré
10

Theater
-

Diner
10

Feest
-

Let op; ’t Oude Raadhuisje beschikt niet over internet.

Tuinzaal
De Tuinzaal is een zaal met een zakelijke uitstraling, die
gelegen is aan de rand van de parkeerplaats, met aan één
zijde daglicht. Bij mooi weer kunt u de schuifdeuren
openzetten en gebruik maken van het terras, welke aansluit
bij de vergaderzaal.

Oppervlakte Boardroom
40 m²
16

U-vorm
16

Carré
16

Theater
22

Diner
16
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Feest
40

Pastorale zaal
De Pastorale Zaal is naast het restaurant gelegen en
straalt een huiselijke sfeer uit. Deze zaal met veel
raampartijen is zeer geschikt voor kleine
vergaderlunches en-of diners. Maar ook voor een
vergadering of presentatie is dit een inspirerende
ruimte met uitzicht op de Schoorlse duinrand.

Oppervlakte
40 m²

Boardroom
20

U-vorm
16

Carré
24

Theater
40

Diner
22

Feest
30

Theater
50

Diner
24

Feest
70

Worstmakerij
De Worstmakerijzaal is een ruime zaal met een zakelijke
en strakke uitstraling. De zaal heeft vanaf één zijde
daglicht. De ruimte heeft een eigen ingang aan de
straatzijde en beschikt over eigen sanitaire
voorzieningen.

Oppervlakte
60 m²

Boardroom
20

U-vorm
24

Carré
24

Zanderijzaal
De Zanderijzaal is een strakke, moderne en sfeervolle zaal
gelegen in het hart van Merlet. De zaal heeft vanaf één
zijde daglicht, een doorgang naar het terras en is voorzien
van airconditioning.

Oppervlakte
85 m²

Boardroom
36

U-vorm
36

Carré
40

Theater
100

Diner
36
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Feest
100

Duinblick
De Duinblick is een sfeervolle zaal direct grenzend aan het restaurant. In het weekend is deze zaal als
restaurant ingericht. Deze zaal wordt voornamelijk gebruikt voor exclusieve diners en het heeft een
eigen terras op het zuiden met een uitzicht over de schapenweide. Deze zaal wordt het meeste
gebruikt voor vergaderlunches en -diners van 30 tot 60 personen.
Oppervlakte
80 m²

Boardroom
24

U-vorm
36

Carré
30

Theater
70

Diner
60

Feest
80

Lounge
De lounge is een prachtige, multifunctionele ruimte. Het grote
schilderij van kleurrijke vogels is een echte eyecatcher en het hoge
plafond maakt de lounge nog ruimtelijker. Een ideale ruimte voor
een receptie of feest. Maar ook grotere diners vinden hier plaats.
Het aangrenzende terras kan door middel van openslaande deuren
betrokken worden bij de lounge. In de lounge worden ook
kookworkshops gegeven in een volledig uitgeruste keuken, die door
een flexibele wand afgesloten kan worden van de rest van de lounge.
Oppervlakte
300 m²

Boardroom
-

U-vorm
-

Carré
-

Theater
120

Diner
120

Duinweg 15 | 1871 AC Schoorl | 072-5093644 | info@merlet.nl | www.merlet.nl

Feest
250

Vergaderarrangementen
Voor het gemak hebben wij voor u diverse vergaderarrangementen opgesteld. Dit zijn standaard
arrangementen, welke naar uw persoonlijke wensen aangepast kunnen worden.

4-uurs vergaderarrangement












Ontvangst in de Lounge met een kopje Nespresso koffie of thee
Onbeperkt koffie, thee en mineraalwater in de plenaire ruimte
Assortiment aan frisdrank in de plenaire ruimte
Merletkoekjes en vergadermintjes in de plenaire ruimte
Voorafgaand of na afloop van de bijeenkomst, een uitgebreide koffietafel, bestaande uit een
assortiment aan verse broodjes, diverse soorten beleg, melk en karnemelk, een kopje soep
en een warme snack
Merlet briefpapier en Merlet pennen in de vergaderruimte
Flip-over met stiften
Vergaderbox met kantoorartikelen
Vrij toegang tot ons draadloos netwerk
Kosteloos parkeren op de parkeerplaats van Merlet

8-uurs vergaderarrangement












€ 44,50 per persoon

€ 75,50 per persoon

Ontvangst in de Lounge met een kopje Nespresso koffie of thee
Onbeperkt koffie, thee en mineraalwater in de plenaire ruimte
Assortiment aan frisdrank in de plenaire ruimte
Merletkoekjes en vergadermintjes in de plenaire ruimte
Uitgebreide koffietafel, bestaande uit een assortiment aan verse broodjes, diverse soorten
beleg, melk en karnemelk, een kopje soep en een warme snack
Merlet briefpapier en Merlet pennen in de vergaderruimte
Flip-over met stiften
Vergaderbox met kantoorartikelen
Vrij toegang tot ons draadloos netwerk
Kosteloos parkeren op de parkeerplaats van Merlet
“After Meeting” drankje in Grand Café Bourgogne

Dit arrangement is ook mogelijk met een drie-gangenlunch in het Restaurant i.p.v. de koffietafel.
Prijs per persoon bedraagt dan € 89,00 per persoon.

12-uurs vergaderarrangement

€ 110,00 / € 137,50 per persoon

 Alle faciliteiten zoals bij het 8-uurs vergaderarrangement
 Een culinair 3-gangendiner in het Grand Café of Restaurant

24-uurs vergaderarrangement





€ 221,50 / € 248,00 per persoon

Alle faciliteiten zoals bij het 12-uurs vergaderarrangement
Een culinair 3-gangen diner in het Grand Café of Restaurant
Overnachting inclusief ontbijt
Gebruik van zwembad, sauna en stoombad
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2-daags vergaderarrangement
















€ 263,50 / 282,50 per persoon

Ontvangst in de Lounge met een kopje Nespresso koffie of thee
Alle dagen onbeperkt koffie, thee en mineraalwater in de plenaire ruimte
Alle dagen een assortiment aan frisdrank in de plenaire ruimte
Alle dagen Merletkoekjes en vergadermintjes in de plenaire ruimte
Elke dag een uitgebreide koffietafel, bestaande uit een assortiment aan verse broodjes,
diverse soorten beleg, melk en karnemelk, een kopje soep en een warme snack, waarbij wij
zorgen voor afwisseling en variatie in brood, beleg en snacks
Merlet briefpapier en Merlet pennen in de vergaderruimte
Flip-over met stiften
Vergader box met kantoorartikelen
Altijd vrij toegang tot ons draadloos netwerk
Aperitief in Grand Café Bourgogne op de eerste dag
Aansluitend een culinair 3-gangendiner in het Grand Café of Restaurant
Overnachting inclusief ontbijt
Gebruik van zwembad, sauna en stoombad
Gedurende het gehele verblijf kosteloos parkeren op de parkeerplaats van Merlet

3-daags arrangement

€ 495,00 per persoon

 Faciliteiten tijdens de bijeenkomst zijn zoals genoemd bij een 2-daags arrangement
 Driemaal een uitgebreide koffietafel, bestaande uit een assortiment aan verse broodjes,
diverse soorten beleg, melk en karnemelk, een kopje soep en een warme snack
 Een aperitief in Grand Café Bourgogne
 Eén avond een culinair 3-gangenmenu in het Restaurant
 Eén avond een culinair 3-gangen Proeverijmenu in Grand Café Bourgogne
 Twee overnachtingen inclusief ontbijt
 Gebruik van zwembad, sauna en stoombad
 Gedurende het gehele verblijf kosteloos parkeren op de parkeerplaats van Merlet
Indien u persoonlijk bij ons reserveert, telefonisch of per e-mail, bieden wij u 10% korting aan op
het conferentiearrangement.
De arrangementen zijn exclusief zaalhuur en gebaseerd op standaard kamers.
Wenst u liever een vergaderarrangement op maat? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer
informatie en een vrijblijvende offerte.
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Eten & drinken
Tijdens uw conferentieprogramma zorgen wij voor koffie- en theefaciliteiten en Merlet koekjes.
Tevens is in de vergaderzaal frisdrank en mineraalwater aanwezig. Uiteraard kunt u uw arrangement
uitbreiden met lekkernijen, welke wij in de vergaderzaal of tijdens een pauze voor u verzorgen.
Onderstaand treft u een overzicht van de diverse mogelijkheden;
Lekker bij de koffie of thee






Croissantje met roomboter en jam
Brownies
Boterkoek
Diverse soorten gebak (Dobla gebak)
Energierepen

€ 3,00 p.p.
€ 3,50 p.p.
€ 3,50 p.p.
€ 4,50 p.p.
€ 4,00 p.p.

Gezonde trek







Vers fruit
Smoothies
Rauwkost met yoghurtdipsaus
Yoghurt met muesli en honing
Fruitspies
Klein kopje soep

€ 4,00 p.p.
€ 4,50 p.p.
€ 3,50 p.p.
€ 4,50 p.p.
€ 3,00 p.p.
€ 6,50 p.p.

Ter afsluiting van een enerverende dag, is het goed vertoeven in de bar van Restaurant Hotel Merlet.
Een goed glas wijn, koud biertje, een heerlijk sapje of frisdrank, smaakt nog beter met heerlijke,
hartige snacks uit onze keuken.
Hartige hapjes voor bij de borrel









Geitenkaas kroketjes
Vietnamese mini-loempia’s
Kaasstengels
Ossenworst met Amsterdams zuur
Oude Beemster met Zaanse mosterd
Gefrituurde gamba’s met chili saus
Crostini’s met zalm, carpaccio of geitenkaas
Cas Spijkers bitterballen met Zaanse mosterd

€ 0,90
€ 0,90
€ 0,90
€ 0,90
€ 0,90
€ 0,90
€ 3,75
€ 0,90

p.s.
p.s.
p.s.
p.s.
p.s.
p.s.
p.s.
p.s.
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Dinermogelijkheden
Restaurant
Het hart van Merlet wordt gevormd door het Restaurant,
welke met een Michelinster is bekroond. Dit stijlvol
ingerichte Restaurant met een sfeervolle open haard biedt
een prachtig uitzicht op het uitgestrekte duingebied dat
Schoorl rijk is.
Befaamd is de (open) keuken die bekend staat als de beste
in de wijde omgeving. De op het seizoen aangepaste
menukaart biedt u een ruime keuze uit onze klassieke en
inventieve gerechten en zorgvuldig samengestelde menu's.
Bij mooi weer kunt u zelfs in het vroege voorjaar op het zonneterras lunchen en dineren.
In het Restaurant serveren wij u een Gastronomisch 3-gangen diner. Uiteraard bestaat er de
mogelijkheid om tegen bijbetaling het diner uit te breiden naar 4- of 5-gangen.
Het menu wordt u op de avond zelf voorgesteld en geeft u allen de mogelijkheid een deel of
ingrediënten aan te passen, indien u hier geen voorkeur aan geeft.
Bij het diner kunnen wij u een bijpassende wijncompositie serveren, welke door onze Sommelier
zorgvuldig is samengesteld.

Grand Café Bourgogne
Grand Café Bourgogne is een bistro-restaurant, welke
gerechten biedt met een goede prijs / kwaliteit verhouding
in een informele setting. Het Grand Café heeft een zonnig
terras en een ruime lounge, waar men kan genieten van
heerlijke wijnen, champagnes en een diversiteit aan culinaire
creaties. De bar van Merlet is vernoemd naar één van de
vele lekkernijen die de Noordzee biedt: Bar de Mer. Bar de
Mer biedt een breed scala aan exclusieve drankjes.
In het Grand Café maakt u in het vergaderarrangement gebruik van een culinair 3-gangen
Proeverijmenu bestaande uit;
Een proeverij van drie verschillende voorgerechten
***
Hoofdgerecht keuze vis of vlees
***
Een proeverij van drie verschillende nagerechten
Uiteraard staat het u vrij om het proeverijmenu uit te breiden naar 4-gangen.
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Bij het reserveren van uw diner in het Restaurant, kunt u rekening houden met de volgende prijzen
en mogelijkheden:

Aperitief
 Ruinart Champagne
 Cava
 Merlet Cocktail
bestaande uit een kleine drup gin, crème de Fraise en Cava
 huiswijn wit/rood/rosé

€ 14,00 per glas
€ 8,00 per glas
€ 7,00 per glas
€ 4,75 per glas

Uiteraard is het ook mogelijk een keuze te maken van onze wijnkaart of andere dranken.

Diner





Gastronomisch 3-gangen diner
Gastronomisch 4-gangen diner
Gastronomisch 5-gangen diner
Gastronomisch 6-gangen diner

€ 57,50
€ 62,50
€ 72,50
€ 80,00

per couvert
per couvert
per couvert
per couvert

€ 27,00
€ 36,00
€ 45,00
€ 54,00

per persoon
per persoon
per persoon
per persoon

Wijn arrangementen





3-gangen wijncompositie
4-gangen wijncompositie
5-gangen wijncompositie
6-gangen wijncompositie

Bij het reserveren van uw diner in het Grand Café, kunt u rekening houden met de volgende prijzen
en mogelijkheden:

Aperitief
 Moët Champagne
 Cava
 Merlet Cocktail
bestaande uit een kleine drup gin, crème de Fraise en Cava
 huiswijn wit/rood/rosé

€ 13,00 per glas
€ 8,00 per glas
€ 7,00 per glas
€ 3,90 per glas

Uiteraard is het ook mogelijk een keuze te maken van onze wijnkaart of andere dranken.

Diner
 2-gangen verrassingsmenu
 3-gangen verrassingsmenu
 4-gangen verrassingsmenu

€ 27,50 euro per couvert
€ 31,00 euro per couvert
€ 38,50 euro per couvert
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Workshops
Merlet Leergangen
Toen Merlet nog niet was wat het nu is, behoorde organisatiebureau KOAN uit Bergen tot de eerste
grote klanten. We zeggen wel eens gekscherend dat zij het fundament onder ons gebouw zijn
geweest. Dit contact is nooit verdwenen.
Sterker nog: onlangs is KOAN een alliantie aangegaan met vijf generaties docenten en evenzoveel
disciplines waardoor begeleiding van veranderings- en transformatieprocessen in de meest brede zin
van het woord kan worden geboden.
KOAN heeft wat dit aangaat een lange geschiedenis: Jan Westerbrink, eigenaar directeur van het
bureau, werd ooit in de Volkskrant betiteld als de Zenmeester van het bedrijfsleven. Maar net als nu
is het niet alleen het bedrijfsleven waar hij zijn strepen heeft verdiend, ook binnen gemeenten,
ministeries, woningcorporaties en de bank- en het verzekeringswereld geniet het bureau naam en
faam.
Omdat wij voor deze nieuwe groep weer de thuisbasis mogen zijn, heeft men in overleg met ons
gekozen voor de naam Merlet Leergangen.
Hoge kwaliteit is onze gemene deler, reden waarom wij hen van harte aanbevelen!
www.merlet-leergangen.nl

Kookworkshops in de lounge
Daarnaast biedt Merlet culinaire workshops aan, waarbij uw gasten als team samen een menu
bereiden. Minimale deelname is 8 personen.
Voorafgaande aan de kookworkshop wordt u ontvangen met een welkomstdrankje en amuse,
waarna de receptuur wordt besproken. Vervolgens bereiden u en uw "teamgenoten" onder
begeleiding van de chef een heerlijk 3- of 4-gangen menu.
U bereidt uw menu in een hightech kookstudio. Daarna gaat u gezamenlijk genieten van de door
uzelf gemaakte gerechten, waarbij wij tafelwaters en witte en rode huiswijn serveren.
Er bestaat tevens de mogelijkheid een wijnproeverij onder begeleiding van een vinoloog aan uw
kookarrangement toe te voegen.
3-gangen workshop inclusief 2 glazen wijn en tafelwater
4-gangen workshop inclusief 3 glazen wijn en tafelwater

€ 84,00 p.p.
€ 106,00 p.p.
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Contact
Wanneer u geïnteresseerd bent in het organiseren van een conferentie of evenement bij Restaurant
Hotel Merlet, stellen wij graag voor u een offerte samen, welke op maat is gemaakt op basis van uw
specifieke wensen.
Uiteraard bent u ook altijd van harte welkom om de locatie te bezichtigen. Wij prefereren hiervoor
een afspraak te maken, zodat wij de tijd kunnen nemen om u te woord te staan en een uitgebreide
rondleiding te geven.
U kunt contact met ons opnemen en onze medewerkers van de receptie staan u graag te woord.
Graag tot ziens bij Restaurant Hotel Merlet in Schoorl!
Met vriendelijke groet,
Familie van Bourgonje
Restaurant Hotel Merlet

Restaurant Hotel Merlet
Duinweg 15
1871 AC SCHOORL
Postbus 44
1870 AA SCHOORL
Tel.:
Fax:
Email:

+31 (0)72-5093644
+31 (0)72-5091406
info@merlet.nl

KvK nummer:
BTW nummer:

37048717
NL007877572B01
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