2B-Home Event Centre
informatie party & events

Dr. J.W. Paltelaan 103
2712 PT ZOETERMEER
079-316.00.66.
www.2b-home.nl
info@2b-home.nl

Waarom een feestavond bij 2B-Home Event Centre:
2B-Home Event Centre biedt u een toplocatie voor:
 Feesten in alle variaties mogelijk
 Themafeesten en advies in decoratie
 Gastvrij personeel
 Borrels, hapjes, buffetten en diners
 Spetterende feestavond
 Dj’s en entertainment

Wij beschikken over:
 Sfeervol gedecoreerde zalen die naar iedere gewenste grootte en sfeer kunnen
worden ingericht
 Top kwaliteit in (eigen) catering in een comfortabele en prettige ambiance
 Moderne klimaat- en luchtbehandeling
 Airconditioning
 Ruime gratis parkeergelegenheid voor de deur
 Invalidentoegankelijk incl. invalidentoilet
 Gratis WIFI
 Sfeervol terras in de zomer voor BBQ of borrel
 Rookterrasje achter één van de feestzalen
Waarom kiezen voor 2B-Home Event Centre:
 Onze gastvrouwen/ heren hebben veel ervaring met het organiseren van feesten en
partijen en nemen u een groot deel van de organisatie uit handen
 Door deze ervaring krijgt u veel tips en tricks, do’s & don’ts
 Klein team met aandacht voor persoonlijk contact met haar gasten
 Gastvrij en gastgericht
 Aantrekkelijk geprijsd ten opzichte van evenementenlocaties in de omgeving
 Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
 Eigen keuken met mogelijkheden voor alle soorten buffetten en diners
 Ruime gratis parkeergelegenheid
 Zeer goed bereikbaar vanuit de hele Randstad en openbaar vervoer op loopafstand

Feest arrangementen
Feestavondarrangement Dionysos (5 uur) à € 30,50 p.p.:
 Feestelijk glas bubbels (met of zonder alcohol) bij aanvang van de feestavond
 Drankuitkoop uit ons nationale drankenassortiment gedurende 5 uur
 Zoute koekjes, pittige noten mix en crudité’s (rauwkost) met dip op de tafeltjes
 2x luxe koude hapjes p.p.
 6x warm bittergarnituur bestaande uit o.a. bitterballen, vegetarische loempiaatjes,
gemengd warm bittergarnituur en kaaskrakertjes.
Feestavondarrangement Vesta (4 uur) à € 26,50 p.p.:
 Drankuitkoop uit ons nationale drankenassortiment gedurende 4 uur
 Zoute koekjes, pittige noten mix en crudité’s (rauwkost) met dip op de tafeltjes
 2x luxe koude hapjes p.p.
 4x warm bittergarnituur bestaande uit o.a. bitterballen, vegetarische loempiaatjes,
gemengd warm bittergarnituur en kaaskrakertjes.
Feestavondarrangement Hestia (4 uur) à € 30,00 p.p.:
 Ontvangst met gesorteerd gebak of bruidstaart (bruidstaart evt. kleine meerprijs p.p.)
 Drankuitkoop uit ons nationale drankenassortiment gedurende 4 uur
 Zoute koekjes, pittige noten mix en crudité’s (rauwkost) met dip op de tafeltjes
 2x luxe koude hapjes p.p.
 4x warm bittergarnituur bestaande uit o.a. bitterballen, vegetarische loempiaatjes,
gemengd warm bittergarnituur en kaaskrakertjes.

(*) Al onze arrangementen zijn te bestellen vanaf 25 personen. Bij een kleiner aantal personen wordt er
een meerprijs in rekening gebracht.

Supplementen feestavondarrangement:
 Extra uur feestarrangement
 Buitenlands gedistilleerd arrangement 5 uur
 Buitenlands gedistilleerd supplement per stuk
 Luxe belegde sandwiches, 3 stuks
 Puntzakje frites met mayonaise
 Huisgemaakte saté met kroepoek of stokbrood
 Luxe kleine bordjes met een wat groter hartige hapje
 Snackbuffetje/ borrelbuffetje/ tapasbuffetje
 Verjaardagstaart met fotoprint voor 50 personen
 Taartservice (bij meebrengen eigen taart)
 Oud Hollandse Poffertjeskraam; vanuit deze kraam serveren
onze medewerkers à la minute gebakken poffertjes met
roomboter en poedersuiker tot 50 personen
 Poffertjeskraam v.a. 50 personen € 350,00 +
 IJscokar incl. ijs tot 50 personen
 IJscokar incl. ijs v.a. 50 personen € 400,00 +
 Disc Jockey via 2B-Home
 Hotelovernachting executive via 2B-Home incl. ontbijt
 Hotelovernachting comfort incl. ontbijt

(*) excl. toeristenbelasting

€ 2,75 p.p.
€ 11,00 p.p.
€ 2,25
€ 6,25 p.p.
€ 2,95 p.p.
€ 5,20 p.p.
€ 4,75 p.p.
€ 14,75 p.p.
op aanvraag
€ 1,25 p.p.
€ 350,00
€ 4,50 p.p.
€ 400,00
€ 1,50 p.p.
€ 675,00
€ 79,00 (*)
€ 69,00 (*)

Borrelarrangementen
Borrelarrangement de luxe
Wij verzorgen uw borrel ook voor korter tijdsbestek met onbeperkt drankjes uit ons
nationale assortiment (koffie, thee, bier, wijn, frisdranken, jus d’orange, port, sherry,
vermouth, jenever en vieux), serveren hierbij een aantal maal warm bittergarnituur en
luxe koude hapjes. Tevens plaatsen wij zoute koekjes en nootjes en crudité’s (rauwkost)
met dipsausjes op de (sta)tafels.
Borrelarrangement de luxe 1 uur
Borrelarrangement de luxe 1,5 uur
Borrelarrangement de luxe 2 uur
Borrelarrangement de luxe 3 uur

€ 12,75 p.p.
€ 15,50 p.p.
€ 17,75 p.p.
€ 22,75 p.p.

Kinderen
Arrangementen voor kinderen tot en met 3 jaar
Arrangementen voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar

gratis
50% korting

(*) Al onze arrangementen zijn te bestellen vanaf 25 personen. Bij een kleiner aantal personen wordt er
een meerprijs in rekening gebracht.

Themafeest arrangementen (all-in)
2B-Home Event Centre beschikt over zeer flexibele mogelijkheden aangaande de
invulling van uw themafeest. Wij geven graag een selectie van de mogelijkheden.
Uiteraard gaan wij graag samen met u in gesprek over eventuele extra mogelijkheden of
variaties in onderstaande thema’s.
Disco Party “Saturday night fever” (5 uur) à € 59,50 p.p.
“Het feest waarin u en uw gasten kunnen samenkomen,
discodansen en terug in de disco jaren kunnen gaan in een
prachtige ambiance!”
 Welkomst cocktails met Pisang Ambon en Blue
Curaçao
 Drankuitkoop gedurende de gehele avond uit het
nationale assortiment
 Popcorn , lolly’s, spekkies en M&M’s op de tafels
 Hapjes arrangement bestaande uit American cookies,
mini hamburgers, mini pizza’s, hotdogs en chicken
wings met BBQ sauce
 Disc-jockey gaat terug naar de tijd van disco met o.a.
de Beegees, John Travolta, Grease en vele anderen
 Personeel in passende kleding
 Decoratie bestaande uit juke box of flipperkast,
discolichten, discobal, glitters.
Beach Party (5 uur) à € 59,50 p.p.
“Het feest voor warmbloedige mensen! Het gevoel van zon, zee en strand brengt u
in tropische sferen.”
 Ontvangst met tropische cocktail, Hawaï ketting en zonnebril
 Drankuitkoop gedurende de gehele avond uit het nationale assortiment
 Zomerse koude hapjes, warme snacks en waterijsjes
 Disc- Jockey, met volop zomerse muziek
 Vuurspuwer (optioneel), limboshow
(optioneel), Salsa workshop (optioneel).
Prijzen en beschikbaarheid hiervan zijn op
aanvraag
 Cocktailbar
 Decoratie in zomerse sferen
 Personeel in tropische outfit.

Las Vegas (5 uur) à € 76,50 p.p.
“Even een gokje wagen in het mondaine Vegas, glitter en glamour in een wereld
waar niets te gek is en alles om dollars draait.”
 Ontvangst door een piccolo over de rode loper met Prosecco
 Drankuitkoop gedurende de gehele avond uit het nationale assortiment
 Luxe chocolade op de tafeltjes en op de bar
 Sashimi rolletjes van verse zalm, luxe koude en warme hapjes
 Poker en roulettetafel inclusief croupiers
 Glitter en glamour decoratie, personeel in zwarte pakken en strikken
 Disc-jockey, met dance & lounge muziek bij een glamoureus feest.

Lounge party (5 uur) à € 53,75 p.p.
“Het feest waarin u en uw gasten kunnen samenkomen, onthaasten en relaxen in
een trendy, luxueuze en comfortabele sfeer.”
 Ontvangst met een glaasje bubbels; “Prosecco”
 Drankuitkoop gedurende de gehele avond uit het nationale assortiment
 Rauwkost en vers fruit op de tafeltjes, gezond en smakelijk; warme en koude luxe
borrelgarnituur
 Disc-jockey met lounge muziek inclusief!
 Personeel in bijpassende kleding
 Loungedecoratie bestaande uit organza draperieën langs de wanden
 Loungekussens en relaxte banken.
 Stoelmassage en kappers optioneel te boeken.

Jinglebell party (5 uur) à € 55,50 p.p.
“Een feest in de sfeervolle decembermaand met veel sneeuw, kerstverlichting, kaarsen
en glitters.”
 Ontvangst door de Kerstman
 Glühwein bij binnenkomst
 Kerstmutsen voor alle gasten
 Drankuitkoop gedurende de gehele avond uit het nationale assortiment
 Kerstkransjes en knabbels op de tafels en op de bar
 Luxe warme en koude hapjes
 Disc-jockey, swingend met natuurlijk veel dance & jinglebells
 Zaal geheel in kerstsfeer gedecoreerd
 Personeel in bijpassende kleding.

Al onze thema-arrangementen zijn te bestellen vanaf 50 personen. Bij een kleiner aantal
personen wordt er een meerprijs in rekening gebracht.

Babyshower & Kraamfeest
De babyshower is een gebruik dat in Noord Amerika is ontstaan. Normaal gesproken is
het een samenkomst in het huis van de zwangere vrouw dat leuk wordt aangekleed met
slingers en ballonnen en andere specifieke babyshowerzaken zoals bekers en
servetten. Het is een sociaal gebeuren, waarbij de zwangere vrouw in het zonnetje
wordt gezet en wordt bevestigd in de zwangerschap door haar vriendinnen, collega’s en
naaste familie.
De babyshower is bedoeld als een verrassing voor de aanstaande moeder maar de
praktische voorbereiding ervan maakt meestal dat ze het moment te weten komt. Ook
het geven van een kraamfeest, dat wordt gegeven als de baby al is geboren is in
toenemende mate erg populair.
Traditioneel worden er ook babyshowerspelletjes gespeeld die worden beloond met
kleine geschenken. Er is geen vaste regel voor wanneer een babyshower wordt
gehouden, maar volgens het meest verspreide gebruik wordt hij georganiseerd
omstreeks het begin van het derde trimester (7de maand) van de zwangerschap, als de
aanstaande moeder zich lichamelijk nog onbeperkt voelt en er nog voldoende tijd blijft
om de babyuitzet verder aan te vullen.
Babyshower/ kraamarrangement (3 uur) à € 19,75 p.p.
Wij verzorgen graag dit arrangement voor u op zaterdag of zondagmiddag tussen 13.00
en 16.00 uur. Het arrangement bestaat uit onbeperkt non- alcoholische drankjes uit ons
nationale assortiment (koffie, thee, frisdranken, mineraalwater, jus d’orange en sapjes),
een zoete tafel bestaande uit chocolaatjes, taartjes, koekjes en snoep in de kleuren van
jongen of meisje, twee maal een warm bittergarnituur en twee maal luxe koude hapjes.
De bar of zaal zal feestelijk worden aangekleed met roze of blauwe ballonnen en
slingertjes. Dit arrangement is te boeken vanaf 25 personen. Bij minder personen zal
een meerprijs per persoon in rekening worden gebracht.

Familie reünie
Voor een geslaagde familie reünie bent u in 2B-Home Event Centre aan het juiste adres.
Vaak is het lastig om te bedenken wat u met de familie gaat doen. De leeftijden van
bijvoorbeeld oude ooms en tantes, of oma en opa, liggen ver weg bij de kinderen van de
neven en nichten. Bovendien zijn de kosten vaak voor ieders eigen rekening, dus deze
moeten voor ieder aanvaardbaar zijn. En het is toch leuk als iedereen mee kan komen
en iedereen het naar zijn zin heeft. 2B-Home denkt met u mee bij het invullen van de
familie reünie. Denk hierbij aan een leuke stadswandeling met een gids, een uurtje jeu
de boules spelen in het Vernèdepark of een workshop salsa dansen. De kosten voor
deze activiteiten zijn allen op aanvraag en te combineren met onderstaande horeca
arrangementen.
Familie arrangement 1 (3 uur) à € 17,50 p.p.
Wij verzorgen graag dit arrangement voor u op zaterdag of zondagmiddag tussen 14.00
en 17.00 uur of op een ander tijdstip naar keuze. Het arrangement bestaat uit 2 kopjes
koffie of thee p.p., gesorteerd gebak, 2 consumptiemunten p.p., zoute koekjes en
nootjes op de tafels, 2x een ronde warm bittergarnituur. De overige dranken zijn voor
eigen rekening van uw gasten.
Voor de kids onder de 12 jaar: 2 muntjes voor een frisdrank, een gebakje en een zakje
chips à € 9,00 per kind.
High Tea (2,5 uur) à € 24,50 p.p.
Wij verzorgen graag dit arrangement voor u op zaterdag of zondagmiddag tussen 14.00
en 16.30 uur of op een ander tijdstip naar keuze. Onze gastvrouwen / gastheren
ontvangen u met een feestelijk glaasje bubbels en begeleiden u vervolgens naar de
tafel(s). Hier kunt u genieten van een overheerlijk High Tea buffet. Tijdens de High Tea
kunt u gedurende twee uur onbeperkt thee in diverse smaken, koffie, jus d’orange en
mineraalwater drinken. Andere dranken mogen uiteraard ook gedronken worden. Deze
zullen wij dan na afloop contant met u afrekenen. De high tea zal o.a. bestaan uit kleine
zoete hapjes zoals taart, vlaai, huisgemaakte brownies, bonbons, muffins en scones.
Daarnaast verzorgen wij heerlijke hartige hapjes zoals luxe belegde sandwiches,
saucijzenbroodjes en wraps in diverse smaken. Tot slot serveren onze medewerkers
nog vers fruit met slagroom.

Diner entertainment
Ranking the stars à € 56,50 p.p (*)
Elkaar beter leren kennen tijdens een avond vol humor en een tikkeltje brutaliteit? Dan
kan tijdens Ranking the stars. Een leuke quiz waarin jullie elkaar (nog) beter leren
kennen en moeten inschatten. Gedurende de avond spelen we 2 spelrondes en de
finale. We strijden om een hoofdprijs, maar niemand gaat met lege handen naar huis.
Ranking the stars, het dinerspel, is leuk als teambuildingsuitje, vrijgezellenfeest of
gewoon als extra vermaak tijdens een gezellig etentje. Het spel wordt begeleid door een
gezellige spel-host.






Gastvrij ontvangst door gastheer of gastvrouw met welkomstdrankje
Ranking the stars, het dinerspel
Hoofdprijs en troostprijzen
3-gangendiner (in overleg samen te stellen)
Onbeperkt dranken uit binnenlands assortiment 2,5 uur

(*) prijs geldt vanaf 15 personen. Minder personen mogelijk tegen meerprijs.

Magic Moments à € 58,50 (*)
Geniet onder het genot van een smakelijk 3- gangen diner van spectaculaire
goochelkunsten en sta versteld van de magie van verbazing.
U en uw gasten worden gastvrij ontvangen met een welkomst drankje. We trappen af
met een spetterende openingsact waarna jullie uitgenodigd zullen worden om aan tafel
plaats te nemen.
Onze Magic entertainer verrast jullie tijdens het diner en tussen de gangen door met de
meest verbazingwekkende trucs.





Gastvrij ontvangst door gastheer of gastvrouw met welkomstdrankje
Magic Entertainment gedurende 1,5 uur
3-gangendiner (menu in overleg samen te stellen)
Onbeperkt dranken uit binnenlands assortiment gedurende 2,5 uur.

(*) prijs geldt vanaf 20 personen. Minder personen mogelijk tegen meerprijs.

Sushi workshop à € 56,50
Lekker uiteten bij een Japanner of thuis laten bezorgen is erg makkelijk, maar het zelf
maken is nog veel leuker! Bij 2B-Home Event Centre geven we je graag een workshop
sushi maken. Natuurlijk mag je de eigen gemaakte creaties lekker zelf opeten onder het
genot van Japanse groene thee, sake of een ander drankje.
Gedurende 2 à 2,5 uur leren wij je de maki’s, uramaki’s en nigiri’s in elkaar te zetten als
een echte professional. We bereiden de sushi met de meest verse producten en de
workshop wordt gegeven door een echte sushi chef. Als het iedereen gelukt is om de
verschillende soorten sushi te maken, is het tijd om deze gezellig met z’n alle op te eten.
Lach, geniet, proef en probeer tijdens deze gezellige en leerzame workshop. Perfect
geschikt voor jouw vrijgezellenfeest, bedrijfsfeest, teambuilding-uitje, familiereünie of
verjaardag. Met sushi kun je van alles vieren!








Gastvrij ontvangst door gastheer of gastvrouw
Workshop door sushi chef
Producten en ingrediënten
Alle benodigdheden voor bereiding
Japanse groene thee en sake
3 consumpties uit het nationaal assortiment
Gezellig aangeklede ruimte.

*prijs geldt vanaf 10 personen. Minder personen mogelijk tegen meerprijs

Routebeschrijving
2B-Home Event Centre
Dr. J.W. Paltelaan 103
2712 PT ZOETERMEER
www.2b-home.nl
info@2b-home.nl

vanuit Den Haag:
A12 richting Utrecht, eerste afslag (nr. 6 ) Zoetermeer, verkeerslichten linksaf
(Afrikaweg), tweede verkeerslicht rechtsaf (Van Leeuwenhoeklaan), eerste verkeerslicht
rechtsaf, (Boerhaavelaan), eerste weg linksaf (van Stolberglaan), weg volgen over
spoorviaduct tot aan rotonde. Op de rotonde rechtsaf, het park in.
vanuit Utrecht:
A12 richting Den Haag, afslag (nr. 7 ) Zoetermeer, verkeerslichten linksaf over de A12
(Oostweg). Eerste verkeerslicht rechtsaf (Zuidweg), derde verkeerslicht rechtsaf, direct
over de spoorbaan en onder viaduct van de A12 door (Eerste Stationsstraat). Aan de
rechterkant heeft u de fabriek van Nutricia. Weg naar links volgen en na 250 meter op
de rotonde linksaf de weg inrijden die het park in gaat.
vanuit Zoetermeer:
2B-Home Event Centre bevindt zich in het Burgemeester Vernèdepark, gelegen aan de
rotonde op splitsing van de van Stolberglaan en de dr. J.W. Paltelaan (wijk 12).
Busverbindingen:
Op de kruising van de van Stolberglaan en de Dr. J.W. Paltelaan zijn bushaltes van de
stadsdiensten 71 (Centrum West- Zoetermeer NS- Rokkeveen- Zoetermeer oost- 2BHome- Centrum West) en 72 (Centrum West- 2B-Home- Zoetermeer oost NSRokkeveen- Zoetermeer NS- Centrum West). Streekdienst 170 (Leiden- Zoetermeer2B-Home-Rotterdam v.v.) bevindt zich naast het NS station van Station Zoetermeer
Oost.
Randstadrail:
Het randstadrailstation Delftsewallen bevindt zich op 80 meter van 2B-Home Event
Centre.
NS station:
Station Zoetermeer Oost bevind zich aan de oostzijde van de A12. De loopafstand tot
aan 2B-Home bedraagt +/- 250 meter. U loopt dan onder het viaduct van de A12 door,
aan de rechterkant heeft u de fabriek van Nutricia. Weg naar links volgen en na 250
meter neemt u links op de rotonde de weg die het park ingaat. Na 30 meter komt u bij
2B-Home Event Centre aan.

