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Welkom

Tussen het strand van Scheveningen en de stad Den Haag bevindt zich
Bar & Restaurant Suzie Q aan de Tweede haven van Scheveningen.
Een restaurant en evenementenlocatie dat vanaf de zomer van 2018
geopend is. Het is een locatie met een eigen sfeer en karakter.
Suzie Q is de locatie aan de haven, waar je terecht kunt voor een speciaalbiertje op het terras, een uitgebreid diner in het restaurant of een (bedrijfs)
evenement in de besloten ruimte.
Een locatie van internationale allure met de bootjes voor de deur.
In deze brochure staat meer informatie over de locatie en de mogelijkheden.
Wij hopen dat het voldoende inspiratie geeft voor een uniek en geslaagd
event!
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inhoud

In deze brochure vind je alle informatie die je nodig hebt om het
perfecte feest, een bruisend verjaardagspartijtje, een ongedwongen
diner met familie of vrienden en de gezelligste borrel te organiseren.
Heb je specifieke wensen waar de arrangementen op aangepast moet
worden? Dat kan! Ons veelzijdige team heeft de mogelijkheid het
arrangement aan te passen aan specifieke (dieet)wensen. De invulling
en prijzen zijn afhankelijk van jouw specifieke wensen. Neem contact
met ons op en wij helpen je graag verder.
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restaurant

Het restaurant bevindt zich in een pand aan de haven, dat met veel
glas, natuurlijk licht en veel groen een aangename plek is bij ieder
weertype. Met mooi weer kun je ook terecht op het terras met uitzicht
op de boten.
In ons restaurant vind je een menukaart vol gerechten voor liefhebbers
van vlees, vis en vegetarisch eten.
Groepen in ons restaurant tot 30 personen
Voor groepen tot 30 personen is het mogelijk te borrelen en te dineren
in het restaurant. Wij rekenen hiervoor geen huur van de ruimte. Wij
werken met groepen boven de 10 personen altijd met een menu.
Wil je een borrel, lunch of diner reserveren voor een groep vrienden,
collega’s of familie in het restaurant?
Neem contact met ons op door te mailen naar
events@restaurantsuzieq.nl en wij denken graag mee met de invulling!
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borrelplein
Voor de bar vind je het borrelplein! De perfecte plek om te borrelen met
vrienden, familie en collega’s! Er staan bartafels met krukken, maar
ook bankjes om te zitten. De plek is niet privé, maar wij reserveren wel
genoeg ruimte voor het aantal gasten.
Wil jij hier je verjaardag vieren of een andere gelegenheid? Laat het
ons weten!
Capaciteit van het borrelplein
Staande borrel

30 personen
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De Vide
Met een groter gezelschap dineren, maar is het niet nodig om een hele
besloten ruimte te huren? Dan is de vide helemaal perfect!
De vide is verbonden met ons restaurant door een trap, maar is geheel
open en heeft uitzicht op de begane grond. De vide is semi-privé en
biedt ruimte aan maximaal 35 gasten.
Wij rekenen geen huur voor de vide. Echter is het het minimale aantal
personen om de vide te kunnen reserveren 25 personen.
Op vrijdag & zaterdag vragen wij naast het minimale aantal personen
ook een omzetgarantie van €1500,-.
De menu’s voor groepen in ons restaurant veranderen een aantal keer
per jaar. Vraag gerust naar de huidige menu’s.
Capaciteit van de vide
Zittend event

35 personen
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De Vide
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De loft

Op zoek naar een ruimte voor een feest? Een diner? Een borrel? Zoek
je een plek die helemaal privé is? Dan is de Loft perfect!
Op de eerste verdieping van Suzie Q bevindt zich een aparte ruimte: De
Loft! De ruimte is helemaal naar jouw wens in te delen en met behulp
van losse lange tafels, hoge tafels, barkrukken en planten maken we
het voor iedere gelegenheid passend.
De Loft heeft een eigen ingang aan de kant van de haven en beschikt
over een eigen bar en een eigen toiletgroep.
Capaciteit van de Loft
Het maximale aantal zitplekken is 90. De maximale capaciteit voor
een staand evenement in de Loft is 150 personen.
Door het gebruik van verrijdbare plantenbakken is de Loft ook sfeervol
voor kleinere groepen. Vanaf 40 personen is de Loft gezellig en gevuld!
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HuUR loft
Huurprijs
Weekdagen & Zondagen
Vrijdagen
Zaterdagen

250 per dagdeel
300 per dagdeel
350 per dagdeel

Een dagdeel duurt van 09.00 tot 16.00 en van 17.00 tot 01.00.
De maximale eindtijd is 02.00 en kost €100,- extra.

Wat is inbegrepen?
Het gebruik van de Loft met eigen toiletgroep, eigen garderobe en eigen
entree.
Schoonmaakservice tijdens het hele event
Air conditioning & heating

Exclusief
Bedienings- en barpersoneel gedurende het event. Wij gaan uit van ongeveer
1 medewerker op 25 gasten. De prijs is €30 per uur per medewerker (vanaf
4 uur).

10

faciliteiten
Entree
De Loft heeft een eigen ingang aan de kant van de haven. Via de trap sta je
direct in Loft. Wij zorgen dat er bij de hoofdingang een bord staat om de gasten
naar de juiste ingang te wijzen.
Toiletten
Op de eerste etage, naast de Loft, bevinden zich de toiletten. Deze
toiletgroep is uitsluitend voor de gasten van de Loft.
Lichtsysteem (inclusief)
De ruimte is voorzien van sfeervolle verlichting, die geheel naar wens dimbaar is.
Ook hangen er discolichten, die bij de zaalhuur inbegrepen zitten.
Garderobe
In de Loft is een garderobe aanwezig.
Klimaatregelaar
De Loft beschikt over een klimaatregelaar. Hiermee kunnen wij zowel de ruimte
verkoelen als verwarmen.
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opstellingen
U-VORM

BLOK

LANGE TAFELS

GROEPEN

BORREL &
WALKING DINNER

Coronaproof

12

12

15

20

niet mogelijk

Standaard

45

30

60

90

150

12

De loft
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Prijs per consumptie

dranken

Wanneer je kiest voor drankjes serveren op basis van
nacalculatie, dan weet je niet van tevoren hoe hoog het bedrag gaat
worden. Er kan slechts een inschatting worden gemaakt. Je betaalt
uiteindelijk het bedrag van de drankjes per stuk. Natuurlijk is het
mogelijk om van tevoren je eigen assortiment door te geven.
Welkomstdrankje
Casa Gheller Prosecco Brut
€7
Rosé Spumante Extra dry
€7.5
Prosecco Special (met een drupje siroop/bramen/tijm)
€7.5
Non-Alcohol bubbels
€5
Cava Brut Reserva
€8.5
Diverse Champagnes
vanaf €12.5
Diverse Gin & Tonics
vanaf €9.5
Mojito
€8.5

Arrangementen
verkrijgbaar voor groepen
vanaf 30 personen.

Binnenlands drankarrangement (vaste prijs per persoon vanaf 3 uur)
Onbeperkt Jupiler tapbier, frisdranken, witte wijn, rode wijn en rosé,
jenever, vieux en koffie en thee
3 uur €24 / 4 uur €29.5 / 5 uur €35 / 6 uur €40 / 7 uur €44
Vanaf 7 uur kost elk extra uur
€3 *
Inclusief prosecco
€2.5 *
Inclusief Speciaal bier
€3 *
Inclusief duurdere wijnen
€3 *
Inclusief G&T (3 x gin, 3 x tonic en 3 x garnituur)
€5 *
Buitenlands drankarrangement (vaste prijs per persoon vanaf 3 uur)
Onbeperkt Jupiler tapbier, speciaalbier *, frisdranken, huiswijn, jenever, vieux, rum, vodka, gin en whisky, likeuren, prosecco, koffie en
thee * keuze uit 3 verschillende bieren op fles
3 uur €34.5 / 4 uur €42.5 / 5 uur €49.5 / 6 uur €55.5 / 7 uur €60.5
Vanaf 7 uur kost elk extra uur
€4.5
Inclusief duurdere wijnen
€2.5 *
Inclusief Uitbreiding G&T (3 x gin, 3 x tonic en 3 x garnituur)
€4.5 *
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Lunch
Lunchen bij Suzie Q met een groter gezelschap kan altijd. Wij kunnen
de lunch verzorgen in het restaurant of met volledige privacy in de
Loft. Je kunt kiezen uit twee verschillende lunchmenu’s.
Lunchmenu I (3 broodjes per persoon)

Lunchmenu II (Sharing Lunch)

€19.5

Liever warm lunchen en de tafel vol gerechten om lekker met
elkaar te delen? Dat kan natuurlijk ook!

€15.5

Wrap met gerookte zalm, kruidenroomkaas en romaine sla
Pistoletje met carpaccio van rund, pijnboompitjes, pesto, rucola
en parmezaanse kaas
Donkerbruin broodje met oude Hollandse kaas, zongedroogde
tomaatjes, veldsla en grove mosterdmayonaise
Extra’s
Soep Thaise kokos-limoensoepje (vegetarisch)
Kroket met kalfsvlees of groenten
Glas jus d’orange

Arrangementen verkrijgbaar
voor groepen vanaf 15 personen.

€4.5
€4
€4.5

combiplankje met brood, olijven en dips
Soep Vegetarische Thaise kokos-limoensoepje
DRAGON ROLL sushi met krokante garnaal, avocado & miso /
krokante groene asperge, avocado & miso
flammkuchen klassiek/veggie met crème fraîche, gruyère, ui &
spek / met crème fraîche, geitenkaas, courgette & zongedroogde tomaat
Truffelrisotto met paddenstoelen, rucola en Parmezaanse kaas
hamburgertjE & FRIETJES
Heb je speciale dieetwensen? Laat het ons weten, dan houden wij
daar rekening mee.

-
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Borrelhapjes
Tafelgarnituur 10.5 (per set)
groene olijven / gerookte amandelen / kaaskoekjes
Borrelarrangement ‘Basic’ * 3.75 pp / 5 pp / 6.25 pp
(3, 4 of 5 hapjes)
Bitterballen / kaasstengels / groentekroketjes / Crispy chicken /
vegetarische loempiaatjes
Borrelarrangement ‘Make it Tasty’ * 9.5 pp
(4 hapjes)
Flammkuchen klassiek & Veggie / garnalenkroketjes / mini pita broodje met
falafel, komkommer & yoghurtdressing
Borrelarrangement ‘Make it Tasty Deluxe’ ** 18.5 pp
(5 hapjes)
Flammkuchen klassiek & Veggie / loempia met eend in een slablad en
hoisin saus / kipspiesje ‘yakitori style’ van kippendij met miso & sesam /
tonijnlolly met wasabi
* te bestellen vanaf 20 personen
** te bestellen vanaf 30 personen

Arrangementen
verkrijgbaar
voor groepen
vanaf 20 personen.

Losse hapjes bestellen?
Brood met kruidenboter 5
combiplankje met olijven, brood en nootjes 12.5
Oester frambozenazijn & sjalot (per stuk) 3.5
flammkuchen vega & klassiek (8 stukjes) 10.5
Bittergarnituur verschillende hapjes
Puntzakje friet met mayo 3.5
Puntzakje zoete aardappelfriet met mayo 4.5
Ook op onze dinerkaart staan gerechtjes die goed bij de borrel passen!
Vraag geruast naar de huidige kaart!
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Sharing dinner
Bij groepen in de Loft en het restaurant kun je kiezen voor het sharing
dinner menu. Bij het sharing dinner worden er gedurende de avond
gerechtjes in het midden van de tafel gezet. Door deze meer informele
manier van dineren is het niet nodig dat alle gasten keuzes doorgeven van
tevoren.
De chef zorgt er altijd voor dat er, waar nodig, vervangende gerechten zijn
voor gasten met bijzondere wensen.
Het sharing dinner kan worden uitgebreid met een zoet dessert en met
kaas. Allebei is natuurlijk ook mogelijk! Graag horen we van tevoren of er
bepaalde dieetwensen of allergieën zijn, zodat we daar goed rekening mee
kunnen houden.
Sharing Dinner
Sharing Dinner met zoet dessert
Sharing Dinner met kazen

€37.5
€43.5
€46.5
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Sharingdinner

Het menu wisselt meerdere keren per jaar. Wij zorgen ervoor dat het huidige menu wordt
gedeeld op basis van de menukaart van het moment. Om alvast een indruk te krijgen
van onze gerechten vind je hieronder een voorbeeldmenu.
Bij aanvang zetten we brood op tafel.
Uit onderstaande gerechten worden er 7 geserveerd. Deze gerechten serveren wij in
verschillende rondes.
Er worden frietjes geserveerd voor alle gasten.
Flammkuchen Klassiek/veggie met crème fraîche, gruyère, ui & spek / met crème
fraîche, geitenkaas, courgette & zongedroogde tomaatjes
Calamaris met aioli
Sushi roll (vis/vega) met zalm en avocado / komkommer, omelet en avocado
buratta met mediterraanse tomaat, baba ganoush en
saffraanmayonaise
falafel met pitabrood, avocadodip, yoghurt-za’atardip en koriander
Vegetarische Thaise kokos limoensoep met shiitake & bosui
Risotto met truffel, gebakken paddenstoelen, rucola & parmezaanse kaas
Pulled chicken taco’s met cajun, pico de gallo en chipotle
buikspek met hoisin, mango en kerrieschuim
Thaise Mosselen met boemboe
Burgertje van rund met brioche, cheddar en augurkenmayonaise

Dessert
Grand dessert proeverij 3 items per persoon
Kazen
Kaas 3 soorten met mueslibrood en appelstroop

www
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walkingdinner

Een walking dinner is een informele manier van dineren. De gasten hebben geen vaste
zitplek, maar er zijn deels statafels en deels zitplekken, zodat de gasten kunnen
rondlopen en verplaatsen tijdens het diner. De gerechten worden op kleine bordjes
rondgedeeld. De keuze van de gerechten is helemaal aan jou.

Het menu wisselt meerdere keren per jaar. Wij zorgen ervoor dat het huidige menu wordt
gedeeld op basis van de menukaart van het moment. Om alvast een indruk te krijgen
van onze gerechten vind je hieronder een voorbeeldmenu.
Uit onderstaande gerechten kunnen er 5 gekozen worden.
tonijntataki met sesam, teriyaki, mango, avocado en krokante nori
Sushi roll met zalm, avocado, miso, wakame, soja, wasabi & masago
Sushi roll met komkommer, avocado, wakame, sesam, miso, soja & wasabi
Flammkuchen KLassiek met crème fraîche, gruyère, ui & spek
Flammkuchen VEGGIE met crème fraîche, geitenkaas, courgette & zongedroogde tomaatjes
Vegetarische Thaise kokos limoensoep met shiitake & bosui
loempiaatje met geplukte eend in een slablad met hoi-sin en zoet-zure groenten
Krokante garnaal met tauge, komkommer, miso en een wagga mama dressing
kipspiesjes ‘yakitori style’ van kippendij met miso, sesam & mangochutney
Risotto met truffel, gebakken paddenstoelen, rucola & parmezaanse kaas
buikspek met hoisin, mango en kerrieschuim
Hamburgertje Black Angus rundvlees op een briochebolletje met truffelmayonaise,
cheddar & gebakken ui

Vijf gangen
Extra gang
Dessert

€39
€7.5
€6

Wij bouwen na het diner het dessertbuffet op.
Het dessert bestaat uit 3 verschillende zoetigheden per persoon.
crema catalana met kaneel en sinaasappel
witte chocolade lolly met pistache en fudge
pannacotta met vanille en brownie crumble
Een puntzakje friet extra toevoegen? Natuurlijk! €3,- p.p.
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driegangen diner
Bij gezelschappen tot 50 personen kan er gekozen worden voor een driegangen diner,
waarbij alle gasten een voor-, hoofd-, en nagerecht kiezen. Bij groepen boven de 20 is het
noodzakelijk dat we de keuzes van tevoren weten. De keuze van de gasten ontvangen wij
uiterlijk 1 week van tevoren met behulp van een namenlijst.

VOORGERECHT (keuze uit)
Burrata met met mediterraanse tomaat, baba ganoush en saffraanmayonaise
Gegrilde octopus met aardpeer, groene asperge en paprika vinaigrette
Thaise kokos limoensoep met gegrilde garnalen, shiitake en bosui (kan vega)

Met kleinere groepen kan er gekozen worden op de avond zelf.

HOOFDGERECHT (keuze uit)
Risotto met truffel, gebakken paddenstoelen, rucola & parmezaanse kaas
Pulled chicken taco’s met cajun, pico de gallo en chipotle
Mosselen op Thaise wijze

Het menu kan afwijken door wisselingen in het menu en beschikbaarheid van producten
Wij sturen graag het huidige menu op met de keuzes van het moment.
Driegangenmenu €37,50 pp

DESSERT (keuze uit)
Panna Cotta met mango, kokos en passievruchtsorbet
Suzie Q’s tiramisu met mascarpone, koffie, chocolade en stracciatella
Scroppino
Extra’s
Brood met kruidenboter
Friet met mayonaise

€5,€4.75
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Muziek
DJ
Suzie Q werkt nauw samen met een aantal DJ’s die op elk feest het
dak eraf krijgen. Wij brengen je graag in contact met hun om de
wensen te bespreken. De huur van de muziekinstallatie, externe
boxen en DJ booth regelen wij.
per uur €195,- (minimale afname is 3 uur).
Ook is het mogelijk om een eigen DJ te regelen en onze apparatuur
te huren. De kosten voor de huur van de apparatuur bedragen €375,.
Mocht je hier gebruik van willen maken, kunnen wij op aanvraag
specificeren welke materialen het zijn. Bij de huur wordt er een
huurovereenkomst getekend voor eventuele schade.
Band
Wil je een band op je feest? Ook dat kan! Een vereiste is wel dat de
band een podium opbouwt of dat je een podium op laat bouwen door
een extern bedrijf. Om geluidsoverlast te voorkomen in het restaurant
en om de mooie houten vloer te sparen.
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personeel
Bar- en bedieningspersoneel
€30,- per uur (minimale afname van 4 uur)
Wij gaan uit van 1 personeelslid per 25 gasten. De minimale afname
is 4 uur.
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financieel
Betalingsmogelijkheden

Aantal gasten

Suzie Q accepteert pin, creditcards (Visa en MasterCard) en contante betalingen. Op al onze transacties zijn de Uniforme Horeca Voorwaarden van
toepassing. Deze zijn in te zien op www.khn.nl. Indien gewenst kunnen wij
deze voorwaarden kosteloos toesturen.

Uiterlijk een week voor het event ontvangen wij het definitieve aantal
gasten (voor de factuur bepalend). We horen dan ook graag de definitieve
begintijd en de eventuele dieetwensen.

Facturatie
Wil je de factuur achteraf ontvangen? Dat kan. Hiervoor rekenen wij €25,administratiekosten. We verzoeken je dan vriendelijk de correcte
factuurgegevens voorafgaand aan te leveren.

Zijn er op de dag zelf minder gasten aanwezig, dan is dit financiële risico,
voor de opdrachtgever (je betaalt het aantal gasten wat een week van
tevoren is doorgegeven).
Als er op de dag van de vergadering meer gasten dan opgegeven
aanwezig zijn, worden deze kosten op basis van nacalculatie in
de eindfactuur opgenomen.
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annuleren
Annuleren
Meer dan 6 maanden voor het gereserveerde tijdstip:
Meer dan 3 maanden voor het gereserveerde tijdstip:
Meer dan 2 maanden voor het gereserveerde tijdstip:
Meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip:
Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip:
Meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip:
7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip:

Bereikbaarheid
0%
10%
15%
35%
60%
85%
100%

Annuleringsvoorwaarden i.v.m. Corona
Bij annulering van het event door Suzie Q, bijvoorbeeld door
besluite en noodzaak vanuit de overheid, brengen we geen kosten in
rekening.
Bij annulering van het event vanuit de organiserende partij, mede op eigen
initiatief en standpunt, maar zonder besluiten en noodzaak vanuit de
overheid, zullen bovenstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.

Parkeren
Van 18.00 tot 00.00 uur is het elke dag betaald parkeren op de Dr. Lelykade.
Als alternatief kun je parkeren in de parkeergarage van de Gamma tegenover
Suzie Q. De omliggende straten hebben een limiet van 2 uur.
Openbaar vervoer
Suzie Q is zowel met tram als met bus goed te bereiken. Voor een actueel
reisadvies en reistijden kunt u www.9292ov.nl raadplegen.

Dr. Lelykade 33-37 2583 CL Den Haag
events@restaurantsuzieq.nl

