
 
GROEPEN & EVENEMENTEN



Alle locaties bieden een uitzonderlijke keuze aan 

menu’s en bijzondere ruimtes voor ieder speciaal  

moment. Van een kleine intieme zaal, tot het afhuren 

van een heel restaurant of zelfs een catering op  

locatie, niks is ons te gek en we maken er graag een  

memorabele ervaring van voor u en uw gasten. 

We hebben een eigen visie op het eten en drinken  

dat we serveren. We houden van oude technieken, 

volle smaken en we maken het liefst alles zelf. We 

kiezen enkel voor de beste ingrediënten, die we bij 

voorkeur lokaal verkrijgen. Onze chefs hebben erva-

ring over de hele wereld en met diverse sommeliers, 

baristas opgedaan en met kenners van spritz in ons 

team zit het met het drankenaanbod ook wel goed.

“ONZE RESTAURANTS 
ZIJN STUK VOOR 
STUK PRACHTIGE 
PLEKKEN OM AF  
TE SPREKEN MET 
VRIENDEN, FAMILIE 
EN COLLEGA’S.”

The black fox

De Meesterproef De Firma



LUNCH DINER VERGADERING

JUBILEUM PROMOTIEBORREL VRIJGEZELLENFEEST

FEESTAVOND BOEKPRESENTATIE BABYSHOWER

CATERING SLAGERSWORKSHOP WIJNPROEVERIJ

HIGH TEA WHISKEY TASTING REÜNIE

VOORBEELDEN VAN MOGELIJKHEDEN BIJ ONS:



De Firma is al geopend in 2012 en heeft in 2017 een algehele 

restyling gekregen. Geïnspireerd op de laidback strandtenten 

van Sydney en Kaapstad is de Firma dé plek om het leven te 

vieren! Het restaurant is gevestigd in de oude benedenstad 

van Nijmegen in een oud pakhuis waar nog de monumentale 

balken te zien zijn uit de 17e eeuw. Vanuit het restaurant heeft 

u het mooiste uitzicht op de Waal en bij mooi weer hebben 

we de gehele dag zon op het terras. De auto parkeren? Geen 

probleem. In de omringende straten rondom het pand kunt u 

deze kwijt.

RUIMTE M2 ZITPLEKKEN STAANPLAATSEN PRIVACY BIJZONDERHEDEN

Aperitivobar 54 30 50

Toegankelijk  

voor andere gasten

Gehele  

aperitivobar  

te reserveren  

of een  

gedeelte

Restaurant 105 80 100

Andere gasten  

moeten door deze 

ruimte naar het 

toilet

Hele restaurant te 

reserveren of een 

gedeelte

Opkamer 20 22 22 Privé

Beamer, uitzicht op 

de Waal, boven een 

van de oudste toe-

gangspoorten van 

de stad Nijmegen

Terras 120 100 200 Openbaar

Uitzicht op de Waal, 

bij mooi weer de 

gehele dag zon

Hele bedrijf 210 150 180 Privé

De Firma, incl terras,  

voor u en uw gasten 

alleen!





In Nijmegen op het Honigcomplex vindt u De Meesterproef. 

Voorheen een oude fabriek waar pasta en soep werd  

gemaakt, maar nu dé creatieve hotspot van Nijmegen.  

Hier kunt u in industriële sfeer genieten van ambachtelijk 

eten en drinken, met passie bereidt en geserveerd.  

Wij houden van klassieke en vergeten technieken als peke-

len, wecken en roken en kiezen waar mogelijk voor lokale 

produkten. Er zijn veel gratis parkeerplaatsen in de buurt 

en het Honigcomplex is prima bereikbaar met auto, fiets, 

openbaar vervoer en op loopafstand. Vanuit het centrum 

van Nijmegen loopt u er in 10 minuten naartoe.

RUIMTE M2 ZITPLEKKEN STAANPLAATSEN PRIVACY BIJZONDERHEDEN

Restaurant 400 130 300

Toegankelijk  

voor andere gasten

Meerdere  

gedeeltes te  

reserveren

Torenkamer 120 80 120 Privé

In oude opslagsilo 

voor bloem om  

pasta van te maken

Terras 75 80 110 Semi Privé

Gehele terras te 

reserveren of een 

gedeelte

Bouillon 500 250 500 Privé

Grote zaal waar 

voorheen Bouillon 

werd gemaakt, nu 

worden hier speciale 

bijeenkomsten  

georganiseerd

Hele bedrijf 475 210 450 Privé

De Meesterproef

helemaal alleen voor 

u en uw gasten





In het centrum van Nijmegen is The Black Fox gevestigd, 

een unieke combinatie van ambachtelijke slagerij, bar en 

restaurant. The Black Fox is vooral gericht op vlees, maar 

we zijn ook bedreven in vis en vegetarische gerechten. 

Vanuit The Black Fox heeft u prachtig uitzicht op het Valkhof 

Park waar we indien gewenst ook uw evenement kunnen 

verzorgen. We hebben parkeergarage Kelfkensbos voor de 

deur en meer dan voldoende ruimte voor het stallen van 

fietsen. 

RUIMTE M2 ZITPLEKKEN STAANPLAATSEN PRIVACY BIJZONDERHEDEN

Bar 55 30 50

Restaurantgasten 

moeten door deze 

ruimte naar het 

toilet

Een slagersbar voor 

een stoerdere  

bijeenkomst

Restaurant 85 60 80 Semi Privé

Slagersrestaurant, 

denk aan witte 

tegels en oude 

hakblokken

Slagersatelier 40 22 30 Privé

De werkruimte van 

de slager is de 

perfecte ruimte voor 

een rauwe  

bijeenkomst

Terras 55 50 70 Openbaar U kijkt uit over het 

Valkhofpark

Hele bedrijf 180 120 150 Privé

Het stoere slagers-

restaurant voor u en 

uw gasten alleen





Geeft u de voorkeur aan uw eigen locatie of heeft u 

een andere locatie uitgekozen voor uw evenement? 

Geen probleem! Wij komen graag bij u langs om de 

passie, kwaliteit en seizoensgebonden keuken op 

locatie aan u te serveren. Indien u wenst kunnen wij 

zelfs de gehele organisatie van uw evenement verzor-

gen. Niks is ons te gek, sterker nog, hoe bijzonderder, 

hoe leuker we het vinden. Zo kookten we al eens op 

een boot en bouwden we een keuken op een oud fa-

brieksterrein met alleen maar open vuur waar we hele 

hammen rookten. 

CATERING

“Jullie catering verzorging op ons 
feest thuis was zo goed bevallen 
dat ik het voor ons teamuitje op  
het werk heb voorgesteld.”
- Gina van der Knaap, Visio



Wij houden van restaurants, van goed eten, mooie 

wijnen en perfecte smaakcombinaties. Onze passie 

is terug te vinden in onze gerechten, de cocktails die 

we serveren, en de wijnen en speciaalbieren die er 

worden geschonken. We kiezen bij voorkeur voor ver-

se ingrediënten, maken alles zelf, werken graag met 

lokale leveranciers en we gebruiken producten uit het 

seizoen. Speciaal voor ieder evenement kunnen wij 

een passend culinair aanbod verzorgen, volledig op 

uw wensen en ideeën samengesteld. Uiteraard met 

wat hulp en advies van ons.

Webshop

In de webshop van Het Hoofdkwartier Horeca, staan onze 

huisgemaakte producten. Deze kunt u bestellen voor thuis. 

Een goed idee als kerstpakket of relatiegeschenk bijvoor-

beeld. www.hethoofdkwartierhoreca.nl

CULINAIRE  
INVULLING



Wilt u een geheel verzorgd bedrijfsuitje, een leuke 

workshop of sportieve invulling van uw dag?  

Dan hebben we een ruim aanbod van verrassende 

activiteiten op eigen locatie of op korte afstand.

Een whiskey- of wijnproeverij, rondleiding door  

bierbrouwerij, slagersworkshop, beachvolleyballen  

of bonbons maken? Het kan bij ons allemaal.

Prijzen op aanvraag

BIJZONDERE  
ACTIVITEITEN

“Met een grote glimlach kijk ik  
terug op de geweldige verbindings-
dag. De locatie was perfect en de 
workshops lekker afwisselend.” 
- Maaike Marissink, NIM Maatschappelijk werk





PRIJZEN AFHUREN LOCATIES:
DE MEESTERPROEF:
 

minimale omzetgarantie:

 

Maandag t/m donderdag  €3000

Vrijdag  €5000

Zaterdag overdag  €1500

Zaterdag avond  €5000

Zondag overdag  €2000

Zondag avond  €4000

Terras excl afhuren €250 per dagdeel

Torenkamer Min. 4 uur €181,50

€45 elk volgend uur

Bouillon Minimaal 4 uur €580,50

€145 elk volgend uur

DE FIRMA: 
 

minimale omzetgarantie:

 

Maandag t/m donderdag  €3000

Vrijdag  €5000

Zaterdag overdag  €1500

Zaterdag avond  €5000

Zondag overdag  €2000

Zondag avond  €4000

Terras exclusief afhuren €500 per  

dagdeel gehele terras/ €250 per dagdeel 

halve terras

Opkamer huren doordeweeks

€100 zaalhuur zondag t/m woensdag

Aperitivobar exclusief afhuren

€250 per dagdeel

THE BLACK FOX: 

minimale omzetgarantie:

Zondag t/m donderdag  €2000

Vrijdag  €5000

Zaterdag overdag  €1500

Zaterdag avond  €5000

Bar exclusief afhuren

Vrijdag en zaterdag €250 

Slagersatelier geen kosten aan  

verbonden

Annuleringsvoorwaarden volgens UVH (zie www.hethoofdkwartierhoreca.nl)

Onder annulering verstaan wij het afzeggen van de reservering in zijn geheel en het substantieel (>10%) terugbrengen van het  

aantal afgesproken personen. Voor het eten en drinken gelden bovengenoemde prijzen.

- Tot 3 weken van te voren worden er geen kosten in rekening gebracht bij eventuele annulering.

- In de laatste 2 weken wordt bij eventuele annulering 50% van de offerteprijs in rekening gebracht.

- In de laatste week wordt bij annulering 75% van de offerteprijs in rekening gebracht.

Bij No show, i.e. afwezigheid op de afgesproken datum en tijd zonder melding, wordt de volledige offerteprijs in rekening gebracht.

Op al onze diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing, zie www.hethoofdkwartierhoreca.nl

ALGEMENE INFORMATIE 

Giftcards

Wij kunnen giftcards verzorgen van het Hoofdkwartier Horeca. Deze zijn in te leveren bij al onze restaurants, maar ook in 

onze webshop. Een goed idee als verjaardagscadeau of voor een jubilaris bijvoorbeeld.

Audiovisueel

Indien gewenst kunnen we al uw wensen verzorgen. We regelen een dj-booth, hebben microfoons in huis en een podium 

bouwen voor een setje flinke speakers is geen punt. We werken met bevriende leveranciers voor het huren van beamers, 

geluidsapparatuur en dergelijke.

VOORWAARDEN

Voor meer informatie | Christian van Bolderen: 06-24274632, christian@hethoofdkwartierhoreca.nl



www.hethoofdkwartierhoreca.nl


