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Inleiding 

 
Café Clementine is een glazen kas in een groeiende omgeving, het begin van de nieuwe wijk De 
Stationstuinen! Voel je thuis in een nieuw rauw gebied aan de oostkant van NS-station Barendrecht. 
Eet en drink, borrel in het zonnetje en ontdek de fruitige randprogrammering. In Café Clementine 
werken we zoveel mogelijk met lokale en duurzame producten. Ook wel logisch met de Dutch Fresh 
Port in je achtertuin. 

 
De ruimte is verwarmd, zo is het ook in de wintermaanden binnen aangenaam. Let op: De toiletten 
horen bij het algemene terrein Verse Grond en staan daarom op ongeveer 15 meter afstand. De 
ruimte kan naar wensen worden ingericht met hoge en/of lage tafels. 
 
Café Clementine leent zich voor gezellige borrels, verrassende diners, walking dinners of shared 
dining. Zelfs een combinatie met sportieve activiteit is mogelijk. Wij denken graag mee in uw 
wensen! 

 
Parkeren is mogelijk op zowel Zuideinde 92 als op het dak van Station Barendrecht. Parkeren is gratis. 
 
*Op onze locatie is een buffet of BBQ niet mogelijk. 

 
 
 
 
 

http://www.versegrond.nl/
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Lunch 
 
Shared lunch  
12 tot 50 personen 
Uw gasten worden verrast met een heerlijke uitgebreide lunch geserveerd aan tafel op verschillende 
schalen en borden. De gerechten zijn gemaakt om met elkaar te delen. 

• 3 Gangen €32,00 p.p. 

• 4 Gangen €36,00 p.p. 

 
Walking lunch 
12 tot 50 personen 
Wilt u uw gasten de ruimte geven om vrij rond te lopen? Wellicht past een walking lunch dan goed 
bij uw wensen! In verschillende rondes worden er warme en/of koude gerechtjes uitgelopen die 
zowel staand als zittend kunnen worden gegeten. 

• 5 Gangen €34,50 p.p. 

 
Lunch met brood 
12 tot 50 personen 
Uw gasten kunnen genieten van heerlijk vers brood met beleg, soep en salade 

• Lunch met brood, soep en salade €15,50 p.p. 

 

Zoetigheden 
 
Taart 
Vanaf €4,75 p.p. 
 
Zoete lekkernij 
€3,50 p.p. 
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Diner 
 
Sit Down dinner 
12 tot 50 personen 
Op maat gemaakt diner van de Chef, afgestemd op jullie wensen. 

• 3 Gangen €34,50 p.p. 

• 4 Gangen €39,50 p.p. 

• 5 Gangen €45,00 p.p. 

Shared dining 
12 tot 50 personen 
Uw gasten worden verrast met een heerlijke uitgebreide shared dining geserveerd aan tafel op 
verschillende schalen en borden. De gerechten zijn gemaakt om met elkaar te delen. 

• 3 Gangen €34,50 p.p. 

• 4 Gangen €39,50 p.p. 

Walking dinner 
12 tot 50 personen 
Wilt u uw gasten de ruimte geven om vrij rond te lopen? Wellicht past een walking dinner dan goed 
bij uw wensen! In verschillende rondes worden er warme en/of koude gerechtjes uitgelopen die 
zowel staand als zittend kunnen worden gegeten. 

• 5 Gangen €34,50 p.p. 

Kinderen 
Kinderen kunnen mee eten van de gerechten of er kan worden gekozen voor een kindermenu.  

• Kindermenu €12,50 p.p. 

 
*Op onze locatie is een buffet of BBQ niet mogelijk. 
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Borrelhapjes 
Vanaf 12 personen 

 
Borrelhapjes/walking dinner 

• Nootjes, zoutjes €2,90 p.p. 

• Olijven, kaas, worst €6,50 p.p. 

• Vers brood met smeersels en olijven €6,50 p.p. 

• Bitterballen €1,00 p.p. (1 stuks p.p.) 

• Patat met mayonnaise €4,50 p.p. 

• Zoete aardappel friet met aioli €4,50 p.p. 

• Oesters €2,50 p.p. 

• Bladerdeeg hapjes €2,00 p.p. 

• Yakatori spiesjes €2,90 p.p. 

• Steak tartaar met truffelmayonaise €5,50 p.p. 

• Aardappelsalade, zalmfilet en mosterd €5,50 p.p. 

• Soepje van biologische tros tomaat €4,00 p.p. 

• Cocktail van Hollandse garnalen €6,00 p.p. 

• Crostini’s met Taleggio en paddenstoelen €2,50 p.p. 

• Gegrilde zeebaars filet met groente risotto €7,00 p.p. 

• Beef filet met sjalotten jus €7,50 p.p. 
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Drinken 
 
Drankarrangement 1 
Ons binnenlands gedestilleerde drankenarrangement bestaat uit: huiswijnen, bier, frisdranken, koffie 
en thee, binnenlands gedestilleerde dranken als zoals vieux, jenever. 

•     €8,95 p.p.p.u (v.a. 3 uur) 

 
Drankarrangement 2 
Ons buitenlands gedestilleerde drankenarrangement bestaat uit: huiswijnen, bier, frisdranken, koffie 
en thee, buitenlands gedestilleerde dranken als whisky, gin en wodka. 

•     €12,00 p.p.p.u (v.a. 3 uur) 

 
Bubbels & cocktails 

• Cava €7,00 p.p. 

• Cocktail v.a. €10,00 p.p. 

Open Bar 
Indien u geen gebruik wenst te maken van bovenstaande drankarrangementen kunt u gebruik maken 
van een Open Bar. U dient van tevoren aan te geven welke dranken wij wel en niet aan uw gasten 
mogen schenken. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Catering 
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FAQ 

Kunnen wij een presentatie geven, zelf een dj regelen of een speech houden? 
Café Clementine regelt zelf de achtergrond muziek middels een afspeellijst. Versterkt geluid is alleen 
mogelijk bij exclusieve afhuur van de locatie. 
 
Kan ik de locatie exclusief afhuren? 
Het is mogelijk om Café Clementine volledig af te huren. Hiervoor vragen wij een omzetgarantie. 
 
Mogen wij zelf ook eten, drank of taart meenemen? 
Eigen consumpties en/of externe catering is niet toegestaan. Voor het meebrengen van een eigen 
taart en/of drank rekenen wij €2,00,- per persoon aan schotelgeld/kurkgeld. 
 
Hoe zit het met betalingen? 
Er kan bij ons worden afgerekend met PIN, cash en creditcard. Wij accepteren geen briefgeld van 
€100,- of hoger. In overleg is facturering achteraf mogelijk, dit dienen wij uiterlijk 14 dagen 
voorafgaande aan het de reservering te weten. Om van deze optie gebruik te kunnen maken kunnen 
wij vragen om een aanbetaling te doen. 
 
Tot wanneer mag ik het aantal gasten wijzigen? 
In verband met voorbereidingen en bestellingen kan het aantal gasten tot uiterlijk 2 dagen voor de 
dag van uitvoering worden aangepast. Daarna zijn wij genoodzaakt alle kosten door te belasten. 
 
Annuleringen? 
Opdrachtgever is gerechtigd tot 5 dagen vóór de overeengekomen datum een overeengekomen 
Opdracht (gedeeltelijk) te annuleren tegen betaling van een annuleringsvergoeding ten hoogte van: 
a. 0% van het netto orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tot de 62e dag voor de 
Reserveringsdatum; b. 25% van het netto orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 
62e dag en de 21e dag voor de Reserveringsdatum; c. 50% van het netto orderbedrag wanneer de 
annulering plaatsvindt tussen de 21e en de 10e dag voor de Reserveringsdatum. d. 75% van het 
netto orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 10e en de 5e dag voor de 
Reserveringsdatum. 
 
 
 
 
 

 


