
ZAKELIJKE EVENTS



Voor gezelschappen van 2 tot 180 personen is Beautanica hiervoor de 

perfecte plek! Beautanica is een stijlvolle en centraal gelegen locatie in 

de binnenstad van Zwolle. Onze locatie ligt op loopafstand van station 

Zwolle en het kent goede parkeeropties. 

Naast een perfecte locatie, kunnen wij ook leuke bedrijfsactiviteiten 

organiseren, zoals:

• Boottocht door de grachten van Zwolle

• Wijnproeverij (eventueel aan boord van de boot)

• High Wine

• High Beer

• High Cocktail

In deze brochure nemen wij u mee in de opties die wij bieden. Uiteraard 

is het altijd mogelijk om een arrangement op maat te maken. U bent 

van harte welkom om een kijkje te nemen op onze locatie. Onder het 

genot van een kopje koffie bespreken wij graag uw wensen.

Bij interesse kunt u ons het beste bereiken via info@beautanica.nl.

OP ZOEK NAAR 

EEN GESCHIKTE 

LOCATIE VOOR 

BIJVOORBEELD EEN 

BEDRIJFSBORREL, BEDRIJFSBORREL, 

PERSONEELSFEESTPERSONEELSFEEST, 

TRAINING, TRAINING, 

PRESENTATIE PRESENTATIE OF 

WORKSHOP? WORKSHOP? 



BORRELS, FEESTEN EN DINERS
Ook voor uw bedrijfsborrels, feesten en diners bent u bij ons aan het juiste adres! 

Onze locatie is geschikt voor uw event tot 180 personen. Dit is te boeken voor 

een borrel, maar ook zeer uitgebreide luxe gangendiners zijn mogelijk. Dit alles in 

overeenstemming met uw wensen.

Wij rekenen geen huur voor onze locatie en rekenen uitsluitend de afname van 

hapjes en drankjes. Op sommige dagen maken we wel gebruik van een omzet-

garantie. U kunt hierbij gratis gebruik maken van de geluidsinstallatie en feest-

verlichting.

Indien u dit wenst behoort het inhuren van muzikant en/of DJ ook tot de moge-

lijkheden.

BORRELS EN FEESTEN
Hieronder kunt u de tarieven vinden voor het afkopen van de dranken. Uiteraard 

is het in overleg ook mogelijk om de dranken op nacalculatie te doen.

(Inloop incl. glas cava bij binnenkomst + €2,50 p.p. , incl. glas Champagne + €8,-) 

Eventueel afwijkende tijden op aanvraag. 

* Basis: Hertog Jan tapbier, huiswijnen, frisdranken, sappen, koffie en thee

** Binnenlands: Basis + jenever, berenburg, vieux , port en sherry. 

*** Buitenlands: Binnenlands + reguliere wodka, rum, gin en whiskey.

HAPJES ARRANGEMENTEN
Wat betreft de borrelhapjes zijn er vele mogelijkheden. Hieronder geven we een 

aantal standaard arrangementen weer. Uiteraard is het mogelijk om hier naar 

wens aanpassingen in te doen. Zo kunnen ook extra luxe hapjes worden toege-

voegd zoals oesters.

Basic €3,25 p.p.

Nootjes, olijven en brood met dips op de tafels

Uitgebreid €6,95 p.p.

Nootjes, olijven en brood met dips op de tafels. 4 rondes met gemengd bitter-

garnituur. 

Luxe €11,95 p.p.

Nootjes, olijven, brood met dips op de tafels, 4 rondes met gemengd bittergarni-

tuur en 3 rondes luxe koude hapjes. 

Basis* Binnenlands** Buitenlands***

1 uur €8 €10 €13

2 uur €15 €17 €20

3 uur €21 €23 €26

4 uur €26 €28 €31

5 uur €30 €32 €35



DINER
Rondom het diner bieden we diverse moge-

lijkheden aan. Bij al onze opties kunnen we 

rekening houden met eventuele dieetwen-

sen en/of allergieën van individuele gasten. 

GROEPSMENU’S
Onze groepsmenu’s serveren we in drie  

gangen aan tafel. We kunnen de onder-

staande twee menu’s aan groepen aanbie-

den tot 80 personen.

Classic Menu (32,50 p.p.)

Vooraf

Melty Plukbrood 

met raclette, chorizo en cheezy onion butter

én

Coppa di Parma met olijfjes

Hoofd

Crazy Chef planken  

Laat je verrassen door de chef (vijf vlees, vis 

en vegan-gerechtjes om te delen)

Verse frietjes met diverse mayonaises

Salade BeauPiccolo  

Little gem, basilicumvinaigrette, croutons, 

zoete aardappelcrisp en Coppa di Parma

Na

Cheesecake  

met crumble van kaneel en sinaasap-

pel, bosvruchten compote en chocolade 

schaafsel

 

Deluxe Menu (42,50 p.p.)

Vooraf

Appetizerplank  

met daarop o.a. Melty Plukbrood, Charcuterie 

en diverse visgerechtjes

Hoofd

Crazy Chef planken  

Laat je verrassen door de chef (vijf vlees, vis en 

vegan-gerechtjes om te delen)

Verse frietjes én zoete aardappel frietjes  

met diverse mayonaises

Groentenmix met roomdip

Salade BeauPiccolo  

Little gem, basilicumvinaigrette, croutons, zoete 

aardappelcrisp en Coppa di Parma

Na

Beautanica Grand Dessert.  

Vier desserts om te delen

Walking diner €32,50

Gezellig met iedereen bijpraten en toch heer-

lijk dineren? Bij ons kunt u een ‘walking diner’ 

boeken. In 8 kleine gangen worden verschillen-

de gerechtjes geserveerd die ook geschikt zijn 

om aan hoge tafels te nuttigen. Het betreffen 

mooie, dinerwaardige gerechtjes die we kunnen 

aanbieden vanaf 25 personen.

Plateservice €21,95

Wilt u het diner graag simpeler aanpakken? Dan 

is het ook mogelijk om gebruik te maken van 

onze plateservice. Gasten kunnen kiezen tussen 

een vlees, vis of vegangerecht die we aan tafel 

serveren. Uiteraard kunt u dit menu nog uitbrei-

den met een voor- en/of nagerecht.



VERGADERINGEN, PRESENTATIES, 
TRAININGEN EN CURSUSSEN
Beautanica is volledig af te huren voor uw vergadering, presentatie, training of 

cursus. Door verschillende ruimtes is onze accommodatie af te huren vanaf 15 

personen. De huur van de locatie betreft €200 per dagdeel, in combinatie met 

een arrangement. 

Wij bieden hierbij de volgende arrangementen aan:

Basis € 14,95 p.p.

• Onbeperkt gebruik van koffie en thee

• Karaffen water met verse munt en citroen

• Bananenbrood

• Vers fruit

• Vergadermints

• Flipover met schrijfgerei

• Beamer met projectiescherm

• Blocnotes en schrijfmateriaal in de zaal 

Basis met lunchbuffet €27,95 p.p.

• Onbeperkt gebruik van koffie en thee

• Karaffen water met verse munt en citroen

• Bananenbrood

• Vers fruit

• Vergadermints

• Flipover met schrijfgerei

• Beamer met projectiescherm

• Blocnotes en schrijfmateriaal in de zaal 

• Luxe belegde broodjes

• Verse soep

• Broodje met warme snack

• Verse jus d’orange

• Melk en karnemelk

Basis met diner v.a. €44,95 p.p.

• Onbeperkt gebruik van koffie en thee

• Karaffen water met verse munt en citroen

• Bananenbrood

• Vers fruit

• Vergadermints

• Flipover met schrijfgerei

• Beamer met projectiescherm

• Blocnotes en schrijfmateriaal in de zaal

Wij beschikken over 

verschillende soorten 

groepsdiner ’s, graag 

verwijzen wij u naar de 

paragraaf ‘Diner’. 



Wijncruise door de Zwolse grachten

U kunt bij ons een prachtige boottocht boeken in combinatie met een wijnproeverij 

aan boord. Laat u meevoeren door de Zwolse grachten onder het genot van het 

proeven van zes verschillende wijnen in combinatie met kleine bijpassende hapjes. 

De boot is overdekt, verwarmd en zomers kunnen de zijkanten los. 

Deze wijncruise is te boeken vanaf 8 personen tot een maximum van 30 personen.

De wijncruise duurt 2 uur, de kosten hiervan bedragen:

• De boottocht: € 390,- 

• De wijnproeverij: €27,95 p.p 

 

Aansluitend kunt u eventueel verder borrelen of dineren in ons restaurant. Onze 

sommelier neemt u graag mee (5 minuten lopen vanaf de boot naar Beautanica)

Wijnproeverij

U kunt ook van een wijnproeverij genieten in ons sfeervolle restaurant. Proef zes 

verschillende wijnen in combinatie met kleine bijpassende hapjes.

De wijnproeverij kost €27,95 p.p.

High Wine

High Wine is uitgebreid wijnproeven met bijpassende culinaire gerechtjes. We 

ontvangen u graag met een glas cava. Daarna volgen vijf gangen met culinaire 

gerechtjes en bijpassende wijnen. Dit alles voor €37,95 p.p.

High Beer

High Beer is uitgebreid bierproeven met bijpassende culinaire gerechtjes. Er 

worden 3 bieren naar keuze geserveerd  met diverse warme en koude hapjes. Dit 

alles voor €27,95 p.p. 

High Cocktail (ook alcoholvrij)

High Cocktail is uitgebreid cocktails proeven met bijpassende hapjes. Er worden 

3 cocktails naar keuze geserveerd met diverse warme en koude hapjes. Dit alles 

voor €34,95 p.p. 

ACTIVITEITEN
Bent u op zoek naar een leuke activiteit? Ook dan bent u ook bij ons aan het 

juiste adres! Hieronder vindt u de opties die we kunnen bieden.



BEREIKBAARHEID
Beautanica is gelegen op de Ossenmarkt 9, pal onder de iconische Peperbus, 

hartje centrum Zwolle.

Openbaar vervoer

Vanaf Station Zwolle volgt u de stationsweg richting de Zwolse gracht. U loopt 

hier links omheen en slaat rechtsaf over de Nieuwe Havenbrug. U loopt recht-

door over de Luttekestraat en slaat linksaf door de Ossenmarktsteeg. U loopt 

dan recht op het pand af. In totaal is het ongeveer 10 min. lopen.

Auto

U neemt vanaf de A28 de afslag Zwolle Centrum. Indien u uit het Noorden komt 

slaat u linksaf. Indien u uit het Westen/Zuiden komt slaat u rechtsaf. Bij de Pan-

nenkoekendijk slaat u rechtsaf en bij de Kamperpoortenbrug linksaf. U rijdt 

rechtdoor door de Kamperstraat en pakt de eerste afslag naar de Korte Kam-

perstraat. U slaat gelijk rechtsaf de Halve Maansteeg in en volgt de weg om de 

Peperbus en rijdt langs Beautanica.

Parkeren

Er zijn een aantal parkeerplaatsen vlak naast het restaurant alleen kunt u hier 

maximaal een uur parkeren. Prettiger is om de auto te parkeren bij (Q-park) 

parkeergarage Het Maagjesbolwerk (5 min. lopen) of een voordeligere optie 

Parkeergarage Emmawijk (5 min lopen).

Route vanaf parkeergarage Het Maagjesbolwerk

Neem de hoofduitgang het Rode Torenplein op. Sla rechtsaf de Korte Kamper-

straat in en sla linksaf de Muntsteeg in. Loop rechtdoor langs de Peperbus en u 

ziet Beautanica aan uw linkerhand.

Route vanaf Parkeergarage Emmawijk

Bij de uitgang ziet u park Eekhout, wandel hier recht doorheen langs de geitjes-

wijde het bruggetje over. Sla rechtsaf en weer gelijk linksaf door de poorten het 

park uit. Steek de weg over de Nieuwe Havenbrug over en wandel rechtdoor 

over de Luttekestraat. Sla linksaf door de Ossenmarktsteeg en u loopt dan recht 

op het pand af.



Algemene voorwaarden

Naast de hieronder benoemde voorwaarden zijn op deze overeenkomst de Uniforme Voorwaar-
den Horeca (UVH) van toepassing. 

OPTIONELE RESERVERINGEN 
We plaatsen graag een optionele reservering, zodat jullie verzekerd zijn van de gewenste ruimte. 
Wanneer blijkt dat we de voor jullie in optie genomen ruimte eerder definitief voor derden kunnen 
reserveren, nemen we eerst contact met jullie op. We verzoeken jullie dan vriendelijk binnen 24 uur 
een beslissing te nemen.

DEFINITIEVE AANTAL GASTEN 
De definitieve opgave van het aantal gasten vernemen we graag twee weken voor de reserve-
ringsdatum. Tot uiterlijk 2 werkdagen voor de reserveringsdatum kan het definitieve aantal gasten 
kosteloos tot maximaal 10% worden verminderd (tot het minimum van de eventuele omzetgaran-
tie).

VOORSCHOT- EN BETALINGSVOORWAARDEN 
We behouden ons het recht een aanbetaling te vragen conform de Uniforme Voorwaarden 
Horeca. Het betaalde bedrag zal na eindcalculatie in mindering worden gebracht op de factuur. 
Het aanbetalings- bedrag bedraagt 50% van de reserveringswaarde en dient uiterlijk twee weken 
voor de reserveringsdatum te worden voldaan. 40% dient op de dag van reservering te worden 
betaald. De eindnota met de resterende 10% wordt na afloop toegezonden en dient 14 dagen na 
factuurdatum betaald te zijn. Indien jullie een referentie/ordernummer gebruiken om de betaling 
spoedig te laten verlopen, verzoeken we jullie vriendelijk deze aan ons kenbaar te maken zodat we 
dit op de factuur kunnen vermelden. 
 
AANSPRAKELIJKHEID BIJ DIEFSTAL OF VERLIES 
Het management aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging of verlies van 
zaken welke zich in de gehuurde ruimte bevinden. Deze zaken blijven in het gehuurde voor risico 
van de eigenaar en/of belanghebbende.  

Adres
Ossenmarkt 9

8011 MR Zwolle

Contact
info@beautanica.nl

www.beautanica.nl

06 21593462



WE ONTVANGEN U GRAAG WE ONTVANGEN U GRAAG 

BIJ BEAUTANICABIJ BEAUTANICA


