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Welkom in Cultureel Centrum
Cascade
Hartelijk bedankt voor uw interesse
in Cultureel Centrum Cascade.
Graag willen wij u informeren over onze
diverse zalen,
vele mogelijkheden en uitstekende service.

Lees snel verder en laat u verrassen!

Wat is Cultureel Centrum Cascade
Cultureel Centrum Cascade is een multifunctioneel en
professioneel ingerichte accommodatie in het hart van
Hendrik-Ido-Ambacht. Het is een representatief en
veelzijdig centrum waar u met een goed gevoel
uw gasten kunt ontvangen.
Het is gemakkelijk bereikbaar vanaf de
rijkswegen A15 en A16.
Ook beschikt het over een groot aantal gratis
parkeerplaatsen rondom het gebouw en in de directe
omgeving.

Cultureel Centrum Cascade biedt voorzieningen en
faciliteiten voor alle mogelijke bijeenkomsten. Deze
informatiefolder is gericht op borrels, recepties,
feestavonden, bruiloften, verjaardagen en andere partijen.
Indien u informatie wenst over andere bijeenkomsten, dan
sturen wij u graag de informatiemap.

Wanneer u een receptie of een feest wilt gaan houden, dan
is dit vaak voor een bijzondere gebeurtenis. Bij Cultureel
Centrum Cascade begrijpen we dat. Wij maken uw
bijeenkomst tot een ervaring, waaraan u en uw gasten nog
lang met plezier aan terugdenken.
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Daarom kiest u voor
Cultureel Centrum Cascade

Onze accommodatie, met maar liefst tien verschillende zalen
is prima bereikbaar (ook voor minder validen) en wij
beschikken over een eigen (gratis) parkeergelegenheid.
Wij hebben voldoende middelen in huis voor uw receptie.
Mochten wij niet precies in huis hebben wat u wilt, dan kunnen
wij dit middels onze connecties wel voor u verzorgen.

Met onze expertise door het jarenlang organiseren van
evenementen en feesten kunnen wij aan vrijwel al uw wensen
tegemoet komen. Zo adviseren wij u graag bij de keuze van
entertainment en muzikale begeleiding. Maar ook als het gaat
om de aankleding en inrichting van de zaal en de horeca en
catering. Of u nu kiest voor onze standaard pakketten, of kiest
voor een eigen invulling, onze professionele en flexibele
medewerkers staan voor u klaar om er voor u een
onvergetelijke dag van te maken. Om wat voor gelegenheid
het ook gaat, bij Cultureel Centrum Cascade bent u aan het
juiste adres!

Benieuwd naar ervaringen van huurders?
Neem een kijkje op Meeting Review
of de website van Cascade.
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De zalen van Cultureel Centrum Cascade
Met maar liefst tien zalen, variërend in grootte van 40 tot 366 m2 heeft Cultureel Centrum Cascade altijd de juiste ruimte
voor u. De zaal staat voor u opgesteld in een gezellige receptie zaalopstelling. In de zaal staan standaard diverse statafels
met een strakke zwarte hoes (ander kleur hoes tegen meerprijs). Ook staan er receptiezitjes, bestaande uit stoelen en
tafels indien gewenst luxe papieren linnen (wit) en/of een tafelloper (lichtblauw of paars). Op de tafels staan
bloemdecoraties(indien gewenst) en kaarsjes.
Mocht een andere zaalopstelling gewenst zijn, of heeft u een voorkeur voor de plaats verdeling van het meubilair, dan kan
het vanzelfsprekend op basis van uw wensen worden geplaatst. Met ons eigen meubilair zijn hier geen extra kosten aan
verbonden. Voor een meerprijs kunnen wij de ruimte ook voor u inrichten met ingehuurd meubilair en extra decoraties.
Denk bijvoorbeeld aan prachtige (extra)bloemdecoraties, extra sfeerverlichting, loungebanken, strak moderne statafels en
volledig ingedekte dinertafels wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Wij hebben diverse zalen in Cultureel Centrum Cascade voor u beschikbaar.
Bij een receptie of feest met zitjes en statafels kunt u denken aan:
Xebiuszaal, gezellige zitjes met enkele statafels voor maximaal 300 personen.
Niagarazaal alle drie de zalen (gekoppeld) voor maximaal 150 personen.
Als twee gekoppelde zalen tot 100 personen of één zaal tot 50 personen maximaal.
De Niagarazaal is zonder meerprijs te combineren met het aangrenzende dakterras.
Victoriazaal als twee zalen (gekoppeld) voor maximaal 120 personen.
Of per zaal tot maximaal 60 personen.
In de onderstaande receptiearrangementen is de zaalhuur veelal inbegrepen. Bij andere horeca invullingen wordt
altijd zaalhuur berekend. Vraag ons naar de tarieven die voor u van toepassing zijn op de door u gewenste datum.
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Receptie arrangementen
Cultureel Centrum Cascade heeft voor u zes receptie arrangementen samengesteld. Dit is één vastgesteld bedrag
per persoon voor de dranken met bediening en de ingerichte zaal.*
Ideaal voor uw receptie, borrel, feestavond, bruiloft, verjaardag, jubileum of andere partij.
Naast deze arrangementen wilt u mogelijk ook hapjes of gebakjes gebruiken. Hierbij kunt u kiezen uit vijf
samengestelde hapjes arrangementen of u kunt zelf een samenstelling maken van de hapjes die u het meeste
aanspreken. Ook gebakjes zijn los toe te voegen.
Heeft u een andere invulling in gedachte, informeer dan naar de mogelijkheden.
Standaard hebben wij de onderstaande zes receptie arrangementen voor de dranken:

Inclusief btw

Exclusief btw

1-uurs arrangement

€ 6,15 per persoon

€ 5,23 per persoon

2-uurs arrangement

€ 12,15 per persoon

€ 10,54 per persoon

3-uurs arrangement

€ 17,00 per persoon

€ 14,83 per persoon

4-uurs arrangement

€ 21,45 per persoon

€ 18,77 per persoon

5-uurs arrangement

€ 25,25 per persoon

€ 22,13 per persoon

6-uurs arrangement

€ 28,60 per persoon

€ 25,10 per persoon

Vanzelfsprekend serveren wij met deze receptie arrangementen diverse dranken aan uw gasten. Hierbij is uitgegaan
van een onbeperkt drankenassortiment gedurende de arrangementsduur.
Wij gaan daarbij uit van het gebruikelijke receptiearrangement, te weten:








Rode, witte en rosé huiswijnen
Diverse bieren en alcoholvrij bier
Binnenlands gedestilleerde dranken (op verzoek)
Jus d'orange
Frisdranken
Mineraalwaters
Koffie en thee

In het arrangement krijgt u een ingerichte zaal*, met daarin statafels en receptiezitjes. De prijs is inclusief bediening
van de dranken en vanaf 60 personen indien gewenst met een bar in de zaal. Op verzoek kan vanzelfsprekend (voor
een meerprijs) een uitgebreider assortiment aan drankjes worden geserveerd.
Korting:
Op het bovenstaande zijn kortingen mogelijk.
Kinderen tot 12 jaar krijgen 50% korting op de genoemde bedragen.
Op de 3, 4, 5 en 6-uurs arrangementen zijn er kortingen op basis van het aantal personen (exclusief kinderen tot 12
jaar) . Vanaf 50 personen is dit 5%, vanaf 75 personen 10%, vanaf 100 personen 15%, vanaf 125 personen 20% en
vanaf 150 personen zelfs 25% korting op de genoemde prijzen voor de receptie (dranken) arrangementen.
* De 3, 4, 5 en 6 uur arrangementen zijn vanaf 25 personen met een ingerichte zaal. Bij het 2 uur arrangement is dit vanaf 50 personen en bij het 1 uur
arrangement pas vanaf 100 personen (met minder personen is het wel mogelijk in de foyer of voor een meerprijs). Bij de kinderkorting zijn andere
kortingen niet van toepassing en deze kinderen tellen niet mee voor de minimale aantallen voor een zaal en de korting bij minimale aantallen personen.
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Hapjes arrangementen:
Als aanvulling op de receptiearrangementen hebben wij voor u vijf hapjesarrangementen samengesteld. Deze kunt
u aanvullen met de los genoemde zoetigheden en hapjes.

Inclusief btw

Exclusief btw

Hapjesarrangement 1:
Vers gebrande notenmix op de tafels
Twee rondes warme frituurhapjes

€ 2,33 per persoon

€ 2,20 per persoon

Hapjesarrangement 2:
Vers gebrande notenmix en zoutjes op de tafels
Twee rondes warme frituurhapjes
Één ronde eenvoudige koude hapjes (kaas/worst)

€ 3,98 per persoon

€ 3,75 per persoon

Hapjesarrangement 3:
Vers gebrande notenmix en zoutjes op de tafels
Twee rondes warme frituurhapjes
Één ronde eenvoudige koude hapjes (kaas/worst)
Één ronde warme ovenhapjes
(Zoals bladerdeeghapje en/of yakatori spiesje)

€ 4,93 per persoon

€ 4,65 per persoon

De bovengenoemde hapjesarrangementen zijn uit te breiden met extra rondes hapjes (zie assortiment pagina 7).
Daarnaast is ook maatwerk mogelijk indien u andere wensen heeft.
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Tafelgarnituur en hapjes:

* Losse koude hapjes vanaf 75 stuks en een variatie van vijf verschillende hapjes.
als aanvulling
of los te bestellen:

Tafelgarnituur
Vers gebrande notenmix op tafel
Vers gebrande notenmix en zoutjes op tafel
Vers gebrande notenmix en luxe zoute koekjes op tafel
Vers gebrande notenmix, luxe zoute koekjes en olijven op tafel

Inclusief btw
€ 0,75 per persoon
€ 1,33 per persoon
€ 1,59 per persoon
€ 2,65 per persoon

Exclusief btw
€ 0,71 per persoon
€ 1,25 per persoon
€ 1,50 per persoon
€ 2,50 per persoon

Inclusief btw
€ 0,80 per stuk
€ 1,00 per stuk
€ 0,80 per stuk
€ 1,10 per stuk
€ 1,30 per stuk

Exclusief btw
€ 0,75 per stuk
€ 0,94 per stuk
€ 0,75 per stuk
€ 1,04 per stuk
€ 1,23 per stuk

(Luxe zoute kaaskoekjes komen vers van onze banketbakker)

Hapjes
Warm frituurhapje
Warm ovenhapje
Eenvoudig koud hapje
Koud hapje
Luxe koud hapje
Warme frituur hapjes
Denk hierbij aan een bitterbal, vlammetje,
pikant gehaktballetje, kipnugget,
mini mexicaantje, kaassoufflé, nasischijf,
bamihapje en/of kaasstengel.
Warme oven hapjes

Bladerdeeghapjes met een vulling
van kaas, kip-kerrie en saucijs

Mini yakatori spiesje
Eenvoudige koude hapjes
Diverse kaas en worst hapjes met garnituur

Koude hapjes

Korstdeegbakje met krabsalade

Korstdeegbakje filet american

Canapé met paté

Canapé met gerookte ham

Korstdeegbakje met eisalade
Luxe koude hapjes

Canapé met roombrie

Canapé met gerookte zalm, ei en crab

Rosbiefrolletje gevuld met ei en paprika

Tomaatje met Noorse garnalen

Dadels gevuld met mon chou
.

Gezonde hapjes op aanvraag
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Zoetigheden:
als aanvulling of los te bestellen:
Zoetigheden van Cascade
Chocolade bon bons
Cascade Sweet Bite (One bite)
Cascade Sweet Bite (Big bite)

Inclusief btw
€ 0,80 per stuk
€ 0,80 per stuk
€ 1,48 per stuk

Exclusief btw
€ 0,75 per stuk
€ 0,75 per stuk
€ 1,40 per stuk

Zoetigheden via de banketbakker (prijs vanaf 35 personen)
Theebanket (opgespoten bitterkoekje) *
Receptiegebakje (vierkant met marsepein) *
Gesorteerd gebak
Fototaart, bruidstaart of ander gebak op aanvraag

€ 1,48 per stuk
€ 2,23 per stuk
€ 2,86 per stuk

€ 1,40 per stuk
€ 2,10 per stuk
€ 2,70 per stuk

Cascade Sweet bites
Dit zijn zoete koeken, die worden verzorgd in drie varianten;

One bites zijn één a twee happen. Denk aan een mini muffin of mini donut.

Big bites zijn de grotere variant. Denk aan een Berlinerbol, een gevulde koek of een donut.
Zoetigheden van de banketbakker

Theebanket is een bitterkoekje met een bolletje van crème. Daaromheen zit een (eventueel gekleurd) glazuur
laagje.

Receptiegebak is een klein vierkant gebakje van cake en crème. Daaromheen zit een laag (eventueel
gekleurd) marsepein.

Gesorteerd gebak is een assortiment van gebaksoorten. Denk aan mokka, slagroom en fruitgebak.
* Mogelijkheid voor een foto, tekst of logo opdruk op een wit chocolaatje op het gebakje
voor een meerprijs van € 0,25 exclusief BTW / € 0,27 inclusief BTW per stuk.
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Mogelijke aanvullingen/mogelijkheden


Sterkere dranken



Ontvangst met prosecco (veelal in arrangementsprijs mogelijk)



Hapjes buffet, diner of lunch



Drankjes op basis van nacalculatie



Luxere/modernere zaalopstelling



Sfeerverlichting



Technische voorzieningen (geluid/muziek)



Podium in de zaal (klein podium veelal in arrangementsprijs)



Extra bloemdecoraties



Artiesten/DJ/Band

Verder zijn er nog vele mogelijkheden. U kunt hiervoor vrijblijvend een offerte opvragen op basis van uw
specifieke wensen.
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Route & Contact
Contact
Aafke van de Peppel – Vonk (zalenverhuur en evenementen) aafke.vonk@stichting-cascade.nl of via 078-6841005
Voor al uw vragen en informatie over de huurmogelijkheden van de zalen in Cultureel Centrum Cascade. Ook voor
recepties, evenementen en bijzondere activiteiten in de Sporthallen. Tevens voor (vragen over) offertes, bevestigingen en
de organisatie van vergaderingen, evenementen, feesten, recepties, partijen, cursussen en congressen.

Route
Een routebeschrijving van
deur tot deur kunt u vinden
op onze website.
www.stichting-cascade.nl
Route vanaf A-15
 Neem afrit 21 en volg de borden Hendrik-Ido-Ambacht (Komend uit de
richting Gorinchem doorrijden tot aan de stoplichten. Bij de stoplichten
rechtsaf)
 Eerstvolgende stoplicht rechtsaf.
 Bij T-splitsing rechtsaf de Veersedijk op.
 De Veersedijk gaat over in de Kerkstraat.
 Vanaf de Kerkstraat linksaf de Graaf Willemlaan in.
 Vanaf de Graaf Willemlaan rechtsaf de van Godewijckstraat in.
 Cultureel Centrum Cascade bevindt zich aan de linkerkant in de bocht
(tegenover het tankstation).
 Ga links de Hoge Kade op en parkeer daar uw auto.

Route vanaf A-16
 Neem afrit 23 en volg de borden Hendrik-Ido-Ambacht.
 De eerste rotonde rechtdoor en volg dan de Antoniuslaan.
 Ga op de volgende rotonde linksaf, u bevindt zich nu op de Hoge Kade.
 U kunt er parkeren en Cultureel Centrum Cascade is er gevestigd.
Openbaar vervoer
 Cultureel Centrum Cascade is prima te bereiken met openbaar vervoer.
 Voor de deur bevindt zich de bushalte “Cascade”, waar de buslijnen 11, 12, 88 en 192 stoppen.
 Op vijf minuten loopafstand bevindt zich ook de bushalte “Zwembad”, waar buslijn 92 stopt.
 Deze bussen hebben een goede verbinding vanuit onder anderen trein- en metro stations Dordrecht Centraal,
Zwijndrecht, Rotterdam Lombardijen en Rotterdam Kralingse Zoom.
 Kijk voor de actuele reisinformatie op www.9292.nl.
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Veel foto’s in deze map zijn gemaakt door Cees van Meerten van Foto expressie en Onno Kemperman van Visualis.
Enkele zijn door Rob van der Pas en sommige zijn door onszelf gemaakt.
De tarieven en informatie in deze informatiemap zijn onder voorbehoud van eventuele drukfouten en tussentijdse
prijswijzigingen. Stichting Cascade kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten.
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