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Barlow Bar en Restaurant
Plein 15-16
2511 CR Den Haag
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070 392 36 55
info@barlowdenhaag.nl
www.barlowdenhaag.nl @barlowdenhaag



Welkom bij BarlowWelkom bij Barlow
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Middels deze informatiebrochure krijgt u een idee van de mogelijkheden die wij bieden 

als het gaat om het verzorgen van een ontbijt, lunch, afternoon tea, diner, lezing, 

vergadering, workshop, borrel of receptie. 

IntroductieIntroductie
Voor vragen of een advies op maat kunt u contact met ons opnemen. 

Wij staan u graag te woord en zetten ons volledig in om uw bijeenkomst tot een succes 

te maken.

4



Reserveringsmogelijkheden

Vergaderen

Presentatiemiddelen

Vergaderarrangementen

Lunchen

Diner menu’s

Borrelarrangementen

Algemene voorwaarden

Financieel

Openingstijden

7

9

10

11

12

13

15

17

17

17

InhoudsopgaveInhoudsopgave pagina

6



Bar Restaurant Terras

Informeel borrelen is mogelijk in ons café en rond de gezellige bar.

Het restaurant heeft ruimte voor groepen tot ca. 25 personen voor een diner. We verzorgen 

borrels tot 60 personen.

Zalen

Barlow beschikt over drie besloten zalen, allen met een eigen uitstraling. Deze zalen zijn 

zowel voor zakelijke als particuliere doeleinden beschikbaar. De capaciteit van onze 

zalen gaat van 2 personen tot 60 personen. Voor het exclusief afhuren van onze zalen 

kunt u contact met ons opnemen.

ReserveringsmogelijkhedenReserveringsmogelijkheden
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BAR & RESTAURANT HENDRICK’S ROOM

JACK’S ROOM GEORGE’S ROOM



Mocht u een besloten vergadering willen plannen kunt u terecht in een van onze drie

zalen. Een kleine niet besloten vergaderingen kan ook in ons café restaurant gedeelte.

Hieronder vindt u een overzicht van de huurprijzen en de mogelijkheden binnen de zalen.

Zaalhuur

Wij berekenen een zaalhuur van € 175,00 per dagdeel.

Een dagdeel loopt van 8:30 uur tot 17:00 uur en van 18:00 uur tot 00:00 uur.

Op vrijdagavond en zaterdagavond is de zaal beschikbaar tot 23.00 uur.

Maximaal aantal personen per opstelling

VergaderenVergaderen

Zaal opstelling

Lange tafel

Meerdere tafels

Vierkante tafel

Ovale tafel

Theater

U-shape

Private borrel

Private dinning

Jack’s Room

20

22

–

–

22

14

60

22

Hendrick’s Room

12

–

–

12

16

14

–

–

George’s Room

14

16

12

–

16

14

–

–

Opstellingen

Brede tafel Vierkant Theater

Alle zalen zijn voorzien van daglicht en middels ramen die geopend kunnen worden voor 

ventilatie of frisse lucht toevoer. Al onze vergaderzalen zijn voorzien van WiFi. Er kan 

gebruik worden gemaakt van een flipover met stiften en/ of een LCD scherm ten behoeve 

van presentatiedoeleinde tegen betaling. De door de organisatie meegebrachte laptop 

kan middels streaming of HDMI kabel aan ons scherm gekoppeld worden. Wij dragen 

zorg voor een HDMI kabel.

PresentatiemiddelenPresentatiemiddelen

Flip-over inclusief papier en stiften 

Microfoon inclusief geluidsversterking (alleen in Jack’s Room)

LCD TV inclusief kabels

€ 10,00

€ 20,00

€ 100,00
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BasisBasis   € 14,00 p.p. (excl. zaalhuur)

› Onbeperkt kannen koffie en thee

› Flessen tafelwater

UitgebreidUitgebreid  € 26,00 p.p. (excl. zaalhuur)

› Onbeperkt kannen koffie en thee

› Flessen tafelwater

› Lunch bestaande uit soep van geroosterde pompoen, kokos en limoen (vegan) en diverse 

  luxe belegde sandwiches met brood van Menno (2 p.p.) 

Upgrades vergaderarrangementUpgrades vergaderarrangement

VergaderarrangementenVergaderarrangementen

›  Biologische yoghurt met vers fruit & huisgemaakte granola

   (extra topping: chia zaad of kokosvlokken + € 1,00)

›  Homemade chocolate Cookie

›  Vegetarisch soepje

›  Versgesneden fruit  

›  Haagsche Croquette met wit puntje

›  Saucijzenbroodje

›  Quiche (vegetarisch)

›  Bananen muffin (vegan)

€  6,50 

€  2,50 

€  4,50 

€  4,00 

€  4,00

€  4,00

€  4,00

€  3,50
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Lunch ALunch A  € 12,90 p.p.

Schalen sandwiches met het brood van Menno (2 p.p.) met luxe beleg. 

Inclusief 1 glas verse sap of 1 glas melk.

Lunch BLunch B  € 16,90 p.p.

Schalen sandwiches van het brood van Menno (3 p.p.) met luxe beleg.

Inclusief 1 glas verse sap of 1 glas melk.

Lunch C - 2 gangen Lunch C - 2 gangen  € 29,50 p.p.

Lente-ui soep met een zacht Haags Eitje en gerookte amandelen   
of

Burrata, tomaat, gegrilde courgette, pesto, balsamico en pompoenpitten 

***

Truffelrisotto met paddestoelen en rucola 
of

Bavette black angus met beukenzwam en jus van gerookte knoflook

***

Koffie of thee

LunchenLunchen



Menu AMenu A   € 29,50 p.p.

Lente-ui soep met een zacht Haags Eitje & gerookte amandelen 

of
Burratta, tomaat, gegrilde courgette, pesto, balsamico en 

pompoenpitten  

***

Salade geitenkaas, rode biet, granaatappel, walnoot, balsamico-

honing dressing  

of
Javaanse saté van geroosterde kippendij, pindasaus, komkommer, 

daikon atjar & cassave kroepoek 

of

Black angus burger, avocado, zoete ui, cheddar, chipotle mayo

***

Koffie of thee

Menu BMenu B   € 33,90 p.p.

Geroosterde licht pittige pompoensoep, 

kokos & limoen (vegan)  
of

Steak tartare (rauw) met spicy mayonaise, zoet-zure sjalot, 
zacht Haags eitje, zeewier, toast van Menno 

***

Truffelrisotto met paddenstoelen en rucola 
of

Black Angus bavette met beukenzwam & jus van 
gerookte knoflook

of
Op de huid gebakken zalmfilet met kruiden beure blanc 

***

Oreo cheesecake met limoncello ijs 

Menu CMenu C   € 37,90 p.p.

Tataki van zalm, quinoa, wakame, komkommer, 

sinaasappel en ponzu 
of

Steak tartare (rauw) met spicy mayonaise, zoet-zure sjalot, zacht 
Haags eitje, zeewier, toast van Menno 

of
Truffelrisotto met paddestoelen en rucola   

***

Thai green curry, pandan rijst, paksoi,

aubergine & limoengrass (vegan)   
of

Rib Eye van dubbeldoel rund met bearnaisesaus 
of

Op de huid gebakken zeebaars filet met anti boise en

groene asperges  

***

Panna Cotta van vanille, citrus & mango  

Diner menu’sDiner menu’s
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Andere wensen? Laat het ons gerust weten!

vegetarisch          glutenvrij          lactosevrij

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse frieten   
en groene salade  voor op tafel om te delen



Barlow plateauBarlow plateau  € 18,50 (16 stuks)

Fried shrimps, kaasblokjes, olijven, Haagsche bitterballen, Haagsche kaasstengels en 

vegetarische loempia’s

Vegetarisch plateau Vegetarisch plateau  € 19,50 (12 stuks)

Kaasblokjes, olijven, bietenbitterbal (vegan), cheddar jalapeño kroket, Haagsche

kaasstengels en vegetarische loempia’s

Crudité plateau Crudité plateau  € 12,50 (6 personen)

Groenten met hummus & harissa, olijven en nootjes

Special BitesSpecial Bites  (vanaf 10 personen)

BorrelarrangementenBorrelarrangementen
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›  Twee stokjes saté met pindasaus en cassave

›  Mini hamburger (1 st.)

›  Glaasje geroosterde pompoensoep (vegan)

›  Mini truffelrisotto met paddestoelen (vegetarisch) 

›  Quiche (vegetarisch)

›  Tartaar zalm, avocado, komkommer & ponzu

€ 6,50 p.p.

€ 5,90 p.p.

€ 4,50 p.p.

€ 8,00 p.p.

€ 4,00 p.p.

€ 5,90 p.p.



Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden
Voor al onze transacties gelden de 

algemene voorwaarden zoals deze 

zijn vastgelegd bij Koninklijke Horeca 

Nederland.

FinancieelFinancieel
De betaling is bij ons mogelijk door 

middel van cash, pin of creditcard 

(American Express uitgesloten).

Bij een factuur bedrag vanaf € 250,00 

is het mogelijk de rekening kosteloos te 

laten opsturen per e-mail. Voor bedragen 

onder de € 250,00 worden er € 10,00 

administratiekosten in rekening gebracht. 

Mocht u de betaling willen doen door 

middel van een factuur dan hebben wij 

van u nodig:

- Kaartje met de juiste factuurgegevens

- Kopie van uw legitimatie

Komt u met de auto?Komt u met de auto?
Parkeertip! Reserveer vooraf online 

een parkeerplek bij Interparking 

Museumkwartier, welke zich op slechts 4 

minuten loopafstand van Barlow bevindt. 

Je parkeert hier de hele dag vanaf 

€ 10,00 met Day Trip Parking. Website; 

www.parkereninmuseumkwartier.nl

ContactContact
Barlow Bar en Restaurant

Plein 15-16

2511 CR Den Haag

T. 070 392 36 55

E. info@barlowdenhaag.nl

W. www.barlowdenhaag.nl

OpeningstijdenOpeningstijden
Maandag tot en met donderdag 

08:30 uur tot 01:00 uur

Vrijdag en zaterdag

08:30 uur tot 03:00 uur

Zondag

10:00 tot 01:00 uur

De keuken is 

elke dag geopend van

09:00 uur tot 22:00 uur


