Het gezelligste theater
van Limburg.

Munttheater
Ook voor úw evenement
de ideale locatie!

Welkom.

De plek voor uw feest,
netwerkbijeenkomst, vergadering,
productpresentatie of eigen
voorstelling.
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Theaterzaal.
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Huurprijzen en capaciteit.

ZAALHUUR
COMMERCIEEL

1

Dagdeel/dagdelen:
2
3

ZAALHUUR
SOCIAAL-CULTUREEL

AANTAL
GASTEN

Dagdeel/dagdelen:
2
3

Voorstelling Bijeenkomst Vergader-opstelling
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Theaterzaal

€ 1.750,- € 2.750,- € 3.500,-

€ 1.225,- € 1.925,- € 2.450,-

Podium

€ 500,-

€ 750,-

€ 1.250,-

€ 350,-

€ 525,-

€ 875,-

200

Foyer geheel

€ 350,-

€ 500,-

€ 750,-

€ 245,-

€ 350,-

€ 525,-

600

Rabobank
theatercafé

€ 250,-

€ 350,-

€ 500,-

€175,-

€ 245,-

€ 350,-

400

100

Cubislounge
geheel

€ 150,-

€ 200,-

€ 250,-

€ 105,-

€ 140,-

€ 175,-

200

50

Cubislounge
half met bar

€ 100,-

€ 150,-

€ 200,-

€ 70,-

€ 105,-

€ 140,-

125

25

Cubislounge
half zonder bar

€ 100,-

€ 150,-

€ 200,-

€ 70,-

€ 105,-

€ 140,-

75

25

€ 60,-

€ 75,-

€ 31,50

€ 42,-

€ 52,50

Kleedkamer/
€ 45,vergaderruimte

Ticketservice
Ticketing

Per stuk
€ 1,65

440

Per stuk
Gratis

Alle huurprijzen zijn inclusief bewaakte garderobe en schoonmaak.
Bij de theaterzaal is tevens per dagdeel 8 uur theatertechniek inbegrepen.
Alle in bovenstaand prijsoverzicht vermelde prijzen zijn exclusief 21% B.T.W.
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40

15

Faciliteiten.
VIDEO
Beamer 11500 ANSI Lumen
Beamer 4000 ANSI Lumen
Projectiescherm 16:9  - 508 x 294
Projectiescherm 4:3 – 406 x 310
Projectiescherm 4:3 – 305 x 229
Projectiescherm (rol) – 200 x200
Laptop
Doorklikker
Videoregie-set / live stream apparatuur

€
€
€
€
€
€
€
€
€

475,00
150,00
175,00
85,00
50,00
20,00
75,00
15,00
250,00

GELUID
Bekabelde microfoon in foyer op
vaste installatie
Overige bekabelde microfoons
Microfoonstatief
Digico SD-8 mixer
RME MadiFace USB
Midas Venice mixer
Geluidstafel A&H SQ-5
Monitor
CatchBox (inclusief zender)
Draadloze microfoons :
Headsets
Handhelds
Lavelier
Revers
Beltpack t.b.v. instrument

€
€
€
€
€
€
€
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€ 10,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 12,50
€ 55,00
Prijs o.b.v
uw wensen

TONEEL

25,00
80,00
70,00
50,00
50,00
50,00
50,00

Praktikabels per stuk (1x2 m)
Verrijdbare Praktikabel per stuk (1x2 m)
Dirigent bok (1x1 m)
Katheder
Lessenaar incl. verlichting
MagicFX Powerdrop (exclusief confetti)
MagicFX Powershot (exclusief confetti)
MagicFX EffectActivator
Balletvloer
Gaasdoek
Geschilderd decordoek
Voile deco doek
Voile deco doek rood

€ 15,00
€ 22,50
€ 10,00
€ 30,00
€
5,00
€ 22,50
€ 22,50
€ 15,00
€ 150,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 25,00

OVERIG

LICHT
Compulite 4D lichttafel
Grand MA lichttafel
Zero88 Jester lichttafel
Movinghead Wash
Movinghead Spot
ACL set
Striplight
LED par
Conventioneel licht vast en los
Rookmachine (inclusief vloeistof)
Hazer

Truss, vierkant, 2m
Truss, vierkant, 3m
Truss, vierkant, 4m
Truss, vierkant, hoek
Truss 1m
Cirkel truss 2m
Prikkabel 25m
Extender
Ballettoren
Spiegelbol inclusief motor
Lichtontwerp

€ 45,00
€ 65,00
€ 35,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 200,00
€ 25,00
€ 60,00

Verrijdbaar beeldscherm
Vleugel Yamaha C7 (exclusief stemmen)
Piano Schimmel (exclusief stemmen)
Flipover

€ 75,00
€ 225,00
€ 75,00
€
5,00

Prijzen zijn per stuk per dag. Materialen zonder
prijsvermelding zijn in de huurprijs inbegrepen.
Voor Sociaal-Cultureel geldt op faciliteiten 25% korting
op bovenstaande prijzen. Alle vermelde prijzen zijn
exclusief 21% B.T.W.

Faciliteiten.
PERSONEEL
Theater technici
Beveiliging

€ 47,50
op aanvraag

Prijzen zijn per persoon per uur.

INHUUR / INKOOP
Stemmen vleugel / piano weekdagen
Stemmen vleugel / piano weekenddagen
Bloemen / decoratie

€ 125,00
€ 165,00
op aanvraag

Alle in bovenstaand prijsoverzicht vermelde prijzen zijn
exclusief 21% B.T.W.
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Vergaderen, feest, congres, livestream.
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Vergaderen.
TARIEVEN VERGADERARRANGEMENTEN
Uw team uitdagen het gesprek aan te gaan in een inspirerende omgeving? Op zoek naar een
betaalbare coronaproof opstelling voor uw bijeenkomst? Of uw zakelijke klanten verrassen met de
WOW-factor van onze theaterzaal? Ook voor al uw vergaderingen, meetings en livestreams kunt u bij
het Munttheater terecht!
Voor huurtarieven zie pagina 4. Vergadering: tarieven zijn inclusief digitaal tv-scherm en flipover.
Koffie/thee/water arrangement per dagdeel / 4 uur

€ 7,50 p.p.

Een dagdeel onbeperkt koffie/thee/water, cake
Uitbreiding met een lekker stuk Weerter vlaai of luxe gebak
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€ 5,00 p.p.

+Ontbijten.
Ontbijt 1

€ 14,50 p.p.

Belegde bagel met de keuze uit:
• Carpaccio met truffelcrème
• Gerookte zalm met avocado-spread
• Mozzarella met tomaatjes en basilicumcrème
In combinatie met een verse smoothie, croissantje en
een huisgemaakte koek.
Messcherp

Ontbijt 2

In combinatie met verse fruitsalade en gekookte eitjes.
Silverlicious

Eﬃciënter kun je de
dag niet beginnen.
En de positieve toon
van de meeting
is met een lekker
ontbijt meteen gezet!

Het gezelligste theater van Limburg.

€ 18,00 p.p.

Assortiment zachte en harde minibroodjes
• Vers gebakken mini croissants
• Vers gebakken mini chocoladebroodjes
• Vers gebakken mini koffiebroodjes
• Assortiment kaas en vleeswaren, jam, gekookte eitjes
• Amuse glaasje Griekse yoghurt met granola
Gielen

Champagne ontbijt

€ 16,50 p.p.

Luxe belegde broodjes met een assortiment van:
• Kaas
• Ham
• Parmaham
• Gerookte zalm
• Hollandse garnaaltjes
• Brie
• Huisgemaakte tonijnsalade
• Carpaccio
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Ontbijt 3

Maak je ontbijt extra feestelijk met
een heerlijk glaasje champagne.

€ 7,50 p.p.

+Lunchen.
Lunch 1

€ 12,00 p.p.

Assortiment van belegde bagels.
• Carpaccio met truffelcrème
• Gerookte zalm met avocado-spread
• Mozzarella met tomaatjes en basilicumcrème
• Italiaans gezond met parmaham, kruidenkaas en roerei
In combinatie met een verse smoothie, couscous salade
en een huisgemaakte koek
Messcherp

Lunch 2

€ 13,00 p.p.

Twee zachte broodjes per persoon. Luxe belegd met
o.a. belegen kaas, beenham, kipfilet, cervelaat en
brie. Gegarneerd met slasoorten, salades, tomaat en
komkommer.
In combinatie met een huisgemaakte en rijk gevulde soep
naar keuze uit onderstaand aanbod *:
• Heldere groentebouillon met groenten en bieslook
• Limburgse mosterdsoep met spekjes en bosui
• Champignonsoep met spekjes, bosui en bieslook
• Pompoensoep met wortel en appel
*1 keuze voor het hele gezelschap
Gielen

Lunch 3

Pokebowl of pastabowl naar keuze met brood en
kruidenboter.
• Pokebowl zalm: sushi rijst, gerookte zalm,
avocadocrème en gemarineerde groenten
• Pokebowl jackfruit: sushi rijst, gemarineerd jackfruit,
pindaspread en gemarineerde groenten
• Pokebowl kip: sushi rijst, kippendij, pindaspread en
gemarineerde groenten
• Pastabowl caprese: pasta met basilicumcrème,
mozzarella, gemengde sla, diverse tomaatjes, rucola
en croutons
• Pastabowl tonijn: pasta met tonijnsalade, gemengde
sla, gemarineerde groenten en gekookt ei
• Pastabowl carpaccio: pasta met truffelcrème,
carpaccio, gemengde sla, parmezaan en gemarineerde
groenten.
Messcherp

Lunch 4

Het gezelligste theater van Limburg.

€ 22,50 p.p.

Assortiment van sandwiches.
• Gerookte zalm met kruidenkaas en ingelegde
komkommer
• ‘Pizza punt’ van Turks brood met gebakken
champignons en mozzarella
• Brie met rosbief en truffelmayonaise
• Zacht gegaarde kip met mango en kerriemayonaise
• Gezond met ham, kaas, gekookt ei en uitgebakken spek
• Parmaham met mozzarella en tomaat
Silverlicious

Even de zinnen verzetten tijdens een
inspirerend programma of nog even
napraten over wat je hebt bereikt?
Onze lunches bieden voor elk wat wils!
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€ 15,00 p.p.

+Dineren.
3-gangen diner

€ 33,00 p.p.

Heldere groentesoep of uiensoep

3-gangen diner deluxe

€ 45,00 p.p.

Beef Tea: krachtige runderbouillon met een scheutje
madeira

Malse biefstuk met champignons
of:
Brochette Frappante: gemarineerde varkenshaaspiesjes
met salsa
of:
Vispotje: diverse vissoorten en scampigarnalen,
lekker gestoofd in een luchtige garnalensaus, warme
groenten, salade en aardappelen

Kalfsbiefstuk met rode wijn-sjalottensaus
of:
Tournedos champignons
of:
Op de huid gebakken kabeljauwfilet met Limburgse
mosterdsaus, warme groenten, salade en
aardappelgarnituur

Crème Brûlée

Bastogneparfait, amarena-kers, chocolade

Taverne de Oude Munt

Taverne de Oude Munt

De dag ontspannen
samen afsluiten of
juist nog wat energie
op doen voor het
avondprogramma?
Blijf dineren!
De 3-gangen
diners worden
uitgeserveerd
voor de ultieme
restaurantervaring.
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+Dineren.
Buffet vanaf 15 personen
Op een informele manier dineren, zodat je
ﬂexibel en makkelijk in contact blijft met je
gasten? Kies voor een buffet!
Warm buffet
€ 14,95 p.p.
• Warme kipfilet in pesto roomsaus
• Gebakken krieltjes met champignons, rode ui
en tuinkruiden
• Pasta salade met champignons, bosui, spinazie en
truffelcrème
• Salade van geroosterde paprika en gemengde
tomaatjes
• Diverse soorten brood met kruidenboter
Messcherp
Hapjes buffet
€ 19,95 p.p.
• Kaasplank met roombrie, kruidencrème kaas en
Port Salut
• Puntjes Italiaanse tomaat-olijven kaas, jong belegen
en oude kaas
• Verse paté met bosvruchtencompote
• Amuseglaasje met couscous, rozijntjes, abrikoos,
licht pikante komkommer-chilisalsa en fetakaas &
amuseglaasje met gegrilde kipfilet en salsa van verse
ananas met honing en vanille.
• Italiaanse Serranoham met meloen
• Vers gebakken stokbrood
• Huisgemaakte kruidenboter
• Warme gehaktballetjes in tomatensaus
• Warme mini kipsateetjes in satésaus
Gielen
Vegetarisch buffet
€ 19,95 p.p.
• Verse krielaardappeltjes salade met uit, appel, bosui
en bieslook
• Gevulde halve eitjes
• Salade met tomaat, komkommer, gegrilde rode ui,
partjes ei en honing-mosterddressing
• Bloemkool-broccoli salade met zoete kerriedressing
• Vers gesneden fruitsalade
Gielen
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Borrelen en hapjes.
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Borrelen.
KOFFIE EN THEE
Koffie
Thee
Cappuccino
Espresso
Verse Muntthee
Verse Gemberthee

WITTE WIJNEN
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,75
€ 2,50
€ 2,75
€ 2,75

FRISDRANKEN
Cola
Cola Zero
Chaudfontaine Blauw
Chaudfontaine Rood
Fanta Orange
Fanta Cassis
Sprite
Bitter Lemon
Tonic
Fuze Tea Sparkling
Fuze Tea Green
Appelsap
Jus d’ Orange
Rivella
Chocomel (koud)
Fristi

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,75
€ 2,50
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75

BIEREN
Hertog Jan van de tap
Speciaalbier van de tap
Radler 2.0%
Rosé bier
Kriek
Leffe Blond
Palm
Hoegaarden wit
Leffe Brune
Hertog Jan Weizener
Hertog Jan Bockbier
Tripel Karmeliet
Jupiler 0,0%
Radler 0,0%
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€ 2,50
€ 4,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 3,75
€ 3,75
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,25
€ 2,50
€ 3,00
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Pinot Grigio, Garganego Pasqua (huiswijn)
Sauvignon Blanc, Kleine Zalze
Chardonnay, OPI
Spätläse, Bereich Wonnegau (zoete witte wijn)

€ 3,75
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

RODE WIJNEN
Malbec, Finca Andinos (huiswijn)
Merlot, La Croisade
Cabernet Sauvignon, Reserva, Luis Felipe Edwards

€ 3,75
€ 4,00
€ 4,00

OVERIGE WIJNEN
Hardy Stamp Rosé
Fonseca Porto White
Fonseca Porto Ruby
Segura Viudas Cava

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 5,00

DRANKARRANGEMENTEN
Alle prijzen zijn per persoon, exclusief zaalhuur
2 uur

3 uur

Drankarrangement
Arrangement dat bestaat uit tapbier,
fris en huiswijn.

€ 22,50

€ 29,50

Drankarrangement PLUS
Arrangement dat bestaat uit alle dranken in
het assortiment.
* met uitzondering van mixdranken en
gedistilleerde dranken

€ 35,00

€ 42,50

Drank- en hapjesarrangement
Arrangement dat bestaat uit tapbier, fris en
huiswijn en 5 x bittergarnituur.

€ 27,50

€ 36,50

Alle horecaprijzen zijn inclusief B.T.W.

Bij de borrel.
KLEINE KNABBELS
Croky Chips Naturel
Croky Chips Paprika
Worstenbroodje/saucijzenbroodje
Nootjes/olijvenmix

€
€
€
€

1,00
1,00
2,50
2,50

WARME SNACK MIX			
Bittergarnituur van 12 snacks
(frikandel, loempia, bamischijf, bitterbal,
kaassoufflé, kipnugget) met saus naar keuze

€

7,50

LUXE BITTERBALLEN			
8 goed gevulde bitterballen van de Bourgondiër
met mosterd en/of mayonaise

€ 10,00

BRUIN CAFÉ PLANK			
Plank met kaasblokjes, worst, Amsterdamse uitjes,
toast met kruidenboter en mosterd

€

7,50

KAAS BORRELPLANK			
Plank met luxe nootjes, tomaten met mozzarella en
basilicum op een stokje, abrikozen, dadels, jonge kaasblokjes,
camembert, brie, groene en rode druiven en toast

€ 12,50

NACHO’S			
Met Mexicaanse geraspte kaas, tomatensaus en guacamole

€

7,50

VEGAN BORRELPLANK			
Een plank met wortel, komkommer, paprika, tomaatjes met
basilicum, luxe nootjes met abrikozen, rode en groene druiven,
olijven, toast en groene pesto.

Alle horecaprijzen zijn inclusief B.T.W.
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€ 12,50

Exclusieve hapjes.
Speciaal voor uw gezelschap reserveren we ruimte in de
foyer, waar u uw gasten feestelijk kunt ontvangen!
Onderstaande hapjes zijn uitstekend te combineren met
één van onze drankarrangementen! (zie pag. 13)

Streetfood

€ 12,00 p.p.

• Mini taco met avocado en gerookte zalm
• Crispy chickenburger met tomatensalsa en
chilimayonaise
• Patatje speciaal: dikke frieten, truffelmayonaise,
champignon en parmezaan
Messcherp

One Bites

€ 1,20 p.st

Minimaal 12 stuks, per One Bite te bestellen
• Steak tartaar met truffel en parmezaan
• Filet americain van chorizo en mangosalsa
• Paté met cranberrycompote
• Gerookte zalm met limoenmayonaise
• Rilette van makreel met gember
• Tonijnsalade à la nicoise
• Tapenade van bospaddenstoelen met knolselderij en
parmezaan
• Hummus van zoete aardappel met zoete peper
• Crème van ei en truffel
Messcherp

Exclusieve hapjes
voor, tijdens of na
een evenement.
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Trendy Fingerfood

€ 2,10 p.st

Minimaal 20 stuks, per Trendy Fingerfood te bestellen
Tramezzone lolly’s met gerookte zalm, verse rucola en
roomkaas
• Gehaktballetjes met basilicum, spek en abrikoos
• Gemarineerde scampi’s met olijf en verse basilicum
• Zacht gegaarde gemarineerde zalm met zongedroogde
tomaatjes
• Mozzarella met verse basilicum en snacktomaatjes
Gielen

Luxe hapjes

€ 20,40 p.p.
(per 6 stuks)

Kies 6 hapjes uit dit assortiment
• Parmaham met aceto balsamico
• Lasagna van zalm en crème fraîche met limoen en parels
van citroen
• Kalfstartaar met kwarteleitje en truffelmayonaise
• Glaasje met twee gemarineerde gamba’s in een licht
pikant tomatensausje
• Mini carpaccio met truffelmayonaise, parmezaan en
pijnboonpitten
• Vitello tomato: rosé gebakken kalfsmuis met
tonijnmayonaise
• Canapé met geitenkaas, walnoot en truffelhoning
• Mini sandwich met kruidenkaas, kip en uitgebakken
spek
• Huisgemaakte sushi met diverse vullingen
Silverlicious

Horeca-arrangement.
HORECA-ARRANGEMENT BIJ THEATERBEZOEK
Maak uw theaterbezoek compleet met een horeca-arrangement,
te bestellen in combinatie met een voorstelling.
Arrangement Kinderfeestje
(minimaal 6 kinderen)

€ 7,50 p.p.

Jullie worden ontvangen door een gastvrouw/gastheer van het Munttheater die jullie begeleidt naar een feestelijk versierde
tafel. Er wordt onbeperkt ranja geschonken en er is voor iedereen een zakje chips. Na afloop van de voorstelling krijgen jullie
een puntzak friet en een snack naar keuze (frikandel, kroket of kaassoufflé). De versierde tafel blijft exclusief voor jullie
beschikbaar tot één uur na afloop van de voorstelling. Voor begeleiders is er onbeperkt koffie/thee beschikbaar.
Arrangement Voorstelling
(vanaf 8 personen)

€ 12,50 p.p.

U wordt ontvangen door een gastvrouw/gastheer van het Munttheater die u naar een speciaal voor u gereserveerde ruimte
begeleidt. Daar staat een heerlijke aangeklede koffie voor u klaar. Na afloop kunt u nog gezellig nagenieten met twee
drankjes (tapbier, fris, huiswijn) en een bittergarnituur (3 stuks per persoon). Overige dranken zijn op basis van nacalculatie.
Uit te breiden met Weerter vlaai of luxe gebak

€ 5,00 p.p.

Prijzen van de theaterarrangementen zijn exclusief theaterkaarten en inclusief B.T.W.

Een complete theateravond,
samen met je collega’s of
vriendinnen!
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Wij horen graag van u!
Het Munttheater, het gezelligste theater van Limburg, is dé locatie bij uitstek voor uw evenement. Van vergadering tot
livestream, van congres tot bruiloft en van kinderfeestje tot workshop, alles kan. Uiteraard bent u ook van harte welkom
voor een bijzondere avond uit met uw relaties bij één van onze theatervoorstellingen!
Gezelligheid kent geen tijd. Breidt uw evenement daarom uit met een horeca arrangement naar keuze zoals beschreven in
deze map. In samenwerking met onze lokale horecapartners kunnen we u op maat bedienen en geniet u van heerlijke, verse
en lokale producten. Uiteraard  houden we rekening met speciale dieetwensen of allergieën.
Bent u op zoek naar iets wat niet in deze map staat? Of wilt u zich door ons team laten inspireren? Neem contact op!
Wij maken graag een voorstel op maat passend bij uw wensen.

Contactgegevens
Voor meer informatie bezoek onze website en vul
het contactformulier in.
Yvonne Nies
Hoofd Evenementen, verhuur en horeca
06 2951 4442
Hanneke Schreurs
Medewerker Evenementen en verhuur
06 2016 6824
Ralf Triepels
Coördinator Horeca
06 2008 1739

v.l.n.r.:. Hanneke Schreurs, Yvonne Nies en Ralf Triepels.

Voor verdere informatie stuur een mail naar
zakelijk@munttheater.nl
Algemeen telefoonnummer: 0495-513575
Bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van
12.00 uur tot 17.00 uur.
Kijk voor onze voorstellingen en activiteiten op
www.munttheater.nl

Deze map en tarieven zijn geldig tot en met 30-06-2022.
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