
Catering in Podium Mozaïek
Podium Mozaïek is een perfecte ambiance voor diverse gelegenheden. Het unieke karakter van het gebouw en de 
inspirerende, ontspannen sfeer die de ruimtes uitademen, maken Podium Mozaïek tot een locatie die uitstekend 
geschikt is voor verschillende activiteiten. In onze foyer met bar, ons restaurant en op het gezellige, zonnige terras 
staan onze collega’s van het theatercafé klaar om u van heerlijke hapjes en drankjes te voorzien. U kunt hier terecht 
voor koffie, een borrel, diner en zelfs ontbijt. Heeft u al kennis gemaakt met onze nieuwe chefkok? Sinds februari 
dit jaar bestiert chefkok Khalid Maârouf de keuken van Podium Mozaïek en verrast hij telkens weer met bijzondere 
smaakcombinaties en wereldse gerechten.

Wij verwelkomen u graag in een geheel vernieuwde foyer: onze foyer wordt namelijk middels toegepaste kunst- 
elementen getransformeerd tot een eigentijds interieurmonument, passend bij ons monumentale pand! 
Centraal staat een prachtige wand van handgemaakt İznik keramiek, vormgegeven door ontwerpster 
Kiki van Eijk, omlijst door bekleding en textieldesign van de hand van Blazin Bell en Petra Vonk. 
Dit maakt Podium Mozaïek nog meer tot een fijne ontmoetingsplek waar het u aan niets zal ontbreken.

Voor overdag
Koffie en thee buffetten (vanaf 12 personen)
◊ Koffie en thee onbeperkt   € 4.50 p.p.
◊ Koffie en thee onbeperkt met lekkers  € 6.50 p.p. 

Lunch standaard € 12.50 p.p. (vanaf 12 personen)
◊ Brood van Menno met:
   Huisgemaakte tonijnsalade - rode ui - zuur
   Huisgerookte kalkoen - mangochutney - currymayo
   Geitenkaas - hummus - geroosterde paprika - aubergine
◊ Fruitsap van Schulp, melk, water met verse munt

Lunch luxe € 17.50 p.p. (vanaf 12 personen)
◊ Brood van Menno met:
   Huisgemaakte tonijnsalade - rode ui - zuur
   Huisgerookte kalkoen - mangochutney - currymayo
   Geitenkaas - hummus - geroosterde paprika - aubergine
◊ Seizoen soep
◊ Vers fruit salade
◊ Fruitsap van Schulp, melk, water met verse munt

Middagsnacks (vanaf 12 personen)
◊ Biologische mueslireep     € 2.00 p.p.
◊ Vers fruit salade      € 2.50 p.p.
◊ Seizoen soep       € 2.50 p.p.

Borrelhapjes € 7.00 p.p. (vanaf 12 personen)
◊ Luxe notenmelange
◊ Gemarineerde olijven - fetakaas
◊ Bitterballen (Oma Bobs)
◊ Garnalenkroketten (Oma Bobs)

Congresarrangement € 24.50 p.p. (vanaf 12 personen)
◊ Koffie en thee buffet onbeperkt (met lekkers optie)
◊ Luxe lunch 
◊ Snack in de middag 
◊ Optioneel borrelhapjes      € 7.00 p.p.
◊ Hollandse borrel op nacalculatie 
    (bier, fris, wijn)



In de avond 
Borrelhapjes € 7.00 p.p. (vanaf 12 personen)
◊ Luxe notenmelange
◊ Gemarineerde olijven - fetakaas
◊ Bitterballen
◊ Garnalenkroketten 

Fingerfood 4 stuks € 12.00 p.p. / 8 stuks € 19.50 p.p. 
◊ Mini clubsandwich - huisgerookte kalkoenfilet - mango
◊ Sigara boregi (feta in bladerdeeg) - hazelnoot - yoghurtdip
◊ Tandoori kipspiesjes - wokgroente - sweet chilisaus
◊ Krokante garnalen - huisgemaakte aioli 
◊ Köfte (gekruide gehaktballetjes) - pikante tomatensaus 
◊ Quinoa salade - geitenkaas - zeewierdressing
◊ Seizoen soep 
◊ Chocolade-amandelcake

A la carte diner (tot 20 personen) 
Groepen tot 20 personen kunnen voor het diner ook kiezen 
uit ons a la carte menu. Hierop staan gerechten als car-
paccio van gerookte rib-eye, Caesar salade, roodbaarsfilet, 
entrecôte, de Mozaïek rustiek burger en            hangop van 
Turkse yoghurt met bosvruchten. 

 
Buffet € 24.50 p.p. (vanaf 45 personen)
◊ Brood met aioli en olijventapenade

Voorgerechten
◊ Caesar salade - gerookte kip - Romaine sla - Parmezaanse kaas
◊ Salade Nicoise - gemarineerde gamba’s - ansjovis - tomaatjes
◊ Waldorfsalade - blauwe kaas - appel - bleekselderij - rozijnen
◊ Tomatensoep - basilicumolie
◊ Seizoen soep 

Hoofdgerechten
◊ Zeebaars uit de oven - ratatouille - gekonfijte citroen - olijven 
◊ Tajine van boerderijkip - groente - bospeentjes - ras el hanout
◊ Hollandse biefstuk - seizoensgroenten - kruidenboter
◊ Vegetarische lasagne - geroosterde cherrytomaat - mozzarella  
 - basilicum 

Nagerecht
◊ Huisgemaakte chocolade-amandeltaart met frambozencoulis

Buffet € 24.50 p.p. (20 - 45 personen)
Voor groepen van 20 tot 45 personen maken we een keuze uit de 
bovenstaande gerechten om een buffet op maat samen te stellen. 

Koffie en thee buffet (vanaf 12 personen)
◊ Koffie en thee onbeperkt   € 4.50 p.p.
◊ Koffie en thee onbeperkt met lekkers  € 6.50 p.p. 

De volgende bedrijven en organisaties maakten reeds gebruik van de accommodatie van Podium Mozaïek:

NTR: TV opnames • De Wereld Draait Door: DWDD University • Vluchtelingenwerk: vrijwilligersbijeenkomsten • Cinekid: 
congres • Stadsdeel West: diverse vergaderingen en debatten • Bureau Sigra: Conferentie • ING: bedrijfspresentaties 


