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Welkom
Bent u op zoek naar een unieke locatie in het kloppend hart van Rotterdam?
Dan bent u bij ons op het juiste adres. Bar-restaurant Prachtig heeft een
geweldig uitzicht op de Willemsbrug, de iconische Erasmusbrug en de
dynamische Kop van Zuid. Direct gelegen naast de Spido rondvaart
schepen.

Onze menukaart leent zich uitstekend voor een avondje uitgebreid tafelen
met vrienden. Ook voor grotere groepen biedt bar-restaurant Prachtig
genoeg mogelijkheden.

Een babyshower, een verjaardag of surpriseparty, een borrel, een
bedrijfsfeest of een huwelijk. Het maakt niet uit wat je te vieren hebt; wij
zorgen dat je hele-maal niks te kort komt!
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Dranken
Drank arrangement
Binnenlands gedestilleerd | per persoon
Inclusief bittergarnituur hapjes | 2 per persoon, per uur
Huiswijn | Estaminet | frisdranken | koffie | thee |
1 uur
2 uur
3 uur

€13,75
€20,75
€27,75

Buitenlands gedestilleerd | per persoon
Inclusief bittergarnituur hapjes | 2 per persoon, per uur
Binnenlands gedestilleerd uitgebreid met gin | whiskey | rum | campari |
wodka
2 uur
€24,75
3 uur
€35,00
Aanvullend speciaal bieren
1 uur
2 uur
3 uur
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€3,75
€5,75
€7,50

Food
Borrelgarnituren
Borrelgarnituur
Borrelgarnituur
Rotterdamse bitterballen
Thaise bitterballen
Kaasstengels
Mini Loempiaatjes
Chicken bites

12 stuks
20 stuks
8 stuks
8 stuks
8 stuks
8 stuks
6 stuks

Voor op tafel
Brood met smeersels
Crudites ( rauwkost in truffelmayonaise)
Canapé ( Zalm, tomaat en serranoham)
Noten en olijven
Nacho’s met kaas en garnituren
Piri Piri garnalen
Serano ham met olijven
Homemade calamaris
Kaasplateau geselecteerd door de kaashoeve
Luxe garnituren
Puntzakje friet met mayonaise
Oester cru met rode wijnazijn
Mini hamburger
Tonijn tataki, wakame, wasabi mayo
Canelle steaktartaar

€12,50
€18,50
€7,50
€8,50
€8,60
€6,50
€10,95
€6,75
€7,50
€2,75 p.p.
€5,25
€10,50
€10,50
€10,50
€9,50
€12,50

€3,50 p.s.
€3,75 p.s
€5,00
€4,50 p.s.
€4,50 p.s.

Borrelplateau De hef €39,50

Combinatie plateau met Italiaanse worst en vleeswar en
zalm en garnalen
diversiteit aan kazen - olijven en noten
Borrelplateau Erasmusbrug €49,50

Combinatie plateau inclusief war me gefrituurde snacks
Borrelplateau Prachtig €75

Voor de echte borrellaars een diversiteit aan lekkers zoals char cuterie - kazen - vegetarische hapjes
oesters en grote borrelplank
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Private room
De private room leent zich perfect voor een vergadering, bedrijfspresentatie
of borrel, met aansluitend een mooi diner. Afhankelijk van de inrichting is de
Private Room geschikt voor groepen tot 40 personen (zittend) of 65 personen
(staand). In de private room is een 65 inch QLED tv aanwezig met wifi.
Voor onze Private Room werken wij met een minimale omzetgarantie,
minimaal te besteden aan eten en drinken. Indien de rekening niet
toereikend is voor de minimum spend, dan betaald u het vaste bedrag.

Willemsbrug arrangement €35 p.p.
Koffie, thee, plat & bruisend water (overige dranken op nacalculatie)
Kop soep van de dag
Etageres met diverse belegde broodjes 2 p.p.
Presentatie mogelijkheden

Erasmusbrug Arrangement €45 p.p.
Koffie, thee, plat & bruisend water (overige dranken op nacalculatie)
Twee gangen warme lunch
Handfruit
Presentatie mogelijkheden
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Arrangementen
LUNCHARRANGEMENT PRACHTIG

€18,75 P.P.

Kop soep van de dag
Ciabatta met Carpaccio met truffelmayonaise
Waldkorn met huisgemaakte tonijnsalade

Hierbij drinkt u 1 kop koffie of thee en een glas verse Jus d’orange

2 GANGEN LUNCH

€25,95 P.P.

Carpaccio
Parmezaan | truffeldressing | rucola
Buratta mozzarella
Coeur de boeuf | kruidenolie olie | crostini
Zeebaars
Mosselen | paella | chorizo | anti-boise
Ravioli
Tomaat | mozzarella | zwarte olijf | saus van basilicum

High tea arrangement

€24,95 P.P.

Onbeperkt losse Or tea in verschillende smaken
Diverse hartige finger sandwiches
Quiche
Scones met clotted cream en jam
Selectie van onze heerlijke zelfgemaakte zoetigheden
Vers fruit
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Arrangementen
Menu du chef
Menu Waterfront
Carpaccio
Parmezaan | truffeldressing | rucola
Tonijntartaar
Papadum | spaghetti van courgette | cherrytomaat | truffel
Buratta mozzarella
Coeur de boeuf | kruidenolie olie | crostini
Soep van de dag
Vraag naar de kelner
Steak tartaar ( rauw )
Kappers | eierdooier | augurk | sjalot
Black angus house steak (200 gram)
Chimichurri | friet & sla
Zeebaars
Mosselen | paella | chorizo | anti-boise
Ravioli
Tomaat | mozzarella | zwarte olijf | saus van basilicum

Citrus kwark taart
Citrus sorbet ijs | kum quat
Kaasassortiment | + €5
Notenbrood | appelstroop

2 gangen menu €28 ( voor en hoofd )
3 gangen menu €35,50 ( voor, hoofd na )
4 gangen menu €43,50 ( voor, soep, hoofd, na )
5 gangen menu €50
*Per seizoen verandert het menu, vraag naar de update
*Tot 12 personen kunt u op de dag zelf een keuze maken uit de gerechten van ons menu.
* Boven de 12 personen geeft u ons de keuze van de gerechten uiterlijk 4 werkdagen van
tevoren door per email.
Natuurlijk houdt onze chef rekening met uw dieetwensen!
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Arrangementen
Menu du chef
Menu Erasmus bridge
Steak tartaar ( rauw )
Kappers | eierdooier | augurk | sjalot
Tonijntartaar
Papadum | spaghetti van courgette | cherrytomaat | truffel
Watermeloen
Feta kaas | rode ui | bieslook | cherry tomaat
Bisque
Soep van kreeft
Coquilles
Doperwten creme | munt | anti- boise
Black angus rib eye
Friet & salade
Tonijn steak
Pasta aglio e olio
Ravioli
Tomaat | mozzarella | zwarte olijf | saus van basilicum
Trifle
Framboos & oreo
Kaasassortiment | + 5
Notenbrood | appelstroop |

2 gangen menu €32 ( voor en hoofd )
3 gangen menu €42,50 ( voor, hoofd, na )
4 gangen menu €50 ( voor, hoofd, soep, na )
5 gangen menu €59,50
* Per seizoen verandert het menu, vraag naar de update
Tot 12 personen kunt u op de dag zelf een keuze maken uit de gerechten van ons menu.
* Boven de 12 personen geeft u ons de keuze van de gerechten uiterlijk 4 werkdagen van
tevoren door per email.
Natuurlijk houdt onze chef rekening met uw dieetwensen!
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Arrangementen
Prachtig Rotterdam city BBQ
Prachtig Rotterdam City BBQ
(Minimaal 25 gasten)

€29,50 p.p.

Rundvlees hamburger
Catch of the day (seizoen vis)
Kippendij saté en satésaus
BBQ- worst
Pommes frites
Cous cous salade met feta, zwarte olijven,
Meclun salade met garnituren die u zelf kunt opdienen
Aardappel salade
Stokbrood
Diverse sauzen en dips voor de gerechten en het brood
Watermeloen
Supplementen
Keep them Fishing
tonijn, gamba spies, sardientjes

€15,50 p.p.

Maiskolf
Gepofte aardappel
Stuk tonijn
Spies van gamba
Sardientjes
Spies van Rund
Lamskotelet

€2,50 p.p.
€3,00 p.p.
€7,50 p.p.
€7.50 p.p.
€6,50 p.p.
€7.50 p.p.
€9,50 p.p.
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Arrangementen
Walking dinner
Prachtig Rotterdam Walking dinner
(Minimaal 30 gasten)

€45,00 p.p.

* Carpaccio rol gevuld met rucola- sla, Parmezaanse kaas en
truffelmayonaise.
* Tonijn tartaar
* Een Bisque van kreeft
* Canelle van Steak tartaar
* Op de huid gebakken zeebaarsfilet met paella en anti boise
* Mini rundvlees hamburger met uien crème op briochebrood.
* Runder house steak met aardappelpuree en een jus van rozemarijn
* Chefs speciale dessert
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evenementen verzorging
Dj en apparatuur

€750,00

Wij boeken een DJ die perfect aansluit bij uw gelegenheid. U boekt uw DJ in
combinatie met een draai set en basis geluid.
Saxophonist alleen in combi met de dj

€485

Bloemen arrangement

o.a.v

Fleur uw bijeenkomst of bruiloft op met een bloemstuk of een aankleding van
bloemen. Misschien wilt u met het diner wel een mooi biedermeiertje op tafel
hebben staan Of wilt u alleen 1 mooie roos. Ook dit verzorgen wij.
Een rode of witte loper

€150,00

Maak uw entree chiquer met een 10 meter lange rode of witte loper die wij
plaatsen bij de ingang of op het terras.
Speaker set

€25

Microfoon en 1 boxen ten behoeve van uw presentatie of speech.
Ballonnen arrangement
Trossen ballonnen in de kleur naar wens.
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€150,00

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Op al onze transacties zijn de Uniforme Horeca Voor- waarden van toepassing. Deze zijn in te
zien op www.khn.nl/uvh-nl. Facturatie
Wanneer u een groepsreservering of een exclusieve bijeenkomst heeft geboekt, is het
mogelijk om op rekening te betalen. Alle overige betalingen kunt u verrichten met pin,
creditcard en cash. Voor meer informatie over betalingen per factuur verwijzen wij u naar
het onderdeel betalingen bij het onderwerp voorwaarden. Definitieve overeenkomst
Wanneer wij in het bezit zijn van een schriftelijke overeenkomst, is er sprake van een
definitieve overeenkomst. Op deze overeenkomst zijn de hieronder omschreven
voorwaarden van toepassing. Gastenlijst/ definitieve aantal gasten Uiterlijk vijf werkdagen
voor uw bijeenkomst ontvangen wij per e-mail (info@prachtigrotterdam.nl) het voor de
factuur bepalend aantal gasten, dat tijdens uw bijeenkomst aanwezig zal zijn. Let op! Het
financiële risico, dat op de dag van uitvoering minder gasten aanwezig zijn, wordt gedragen
door de opdrachtgever. De uiteindelijke factuur wordt opgesteld aan de hand van het
opgegeven definitieve aantal personen. Indien op de dag van uitvoering meer gasten dan
eerder opgegeven aanwezig zijn, worden deze kosten op basis van nacalculatie in de
eindfactuur opgenomen.
Culinaire inhoud
De culinaire inhoud en bijbehorende prijs van onze arrangementen kunnen wijzigen per
seizoen. Wij behouden ons het recht voor om deze aanpassingen door te voeren.
Communicatie
Wijzigingen met betrekking tot uw reservering dienen uitsluitend per email,
info@prachtigrotterdam.nl doorgegeven te worden.
Bij groepsreserveringen
U dient de kosten van uw reservering direct na afloop van uw event te voldoen, middels
creditcard, pin of contante betaling. Betaling op basis van facturatie is alleen mogelijk voor
bedragen boven € 750,- anders rekenen wij €25 administratiekosten. Indien minimaal 3
werkdagen van tevoren de juiste factuurgegevens bekend zijn per email.
Betalingen bij Exclusieve Bijeenkomsten
U ontvangt een maand voor de bijeenkomst de eerste deelfactuur die 50%
vertegenwoordigt van het dan geldende offertebedrag. Na de uitvoering van uw
bijeenkomst ontvangt u de eindafrekening. Deze bestaat uit de resterende 50% [totaal
offertebedrag minus aanbetaling] en eventuele kosten op basis van nacalculatie. Alle
facturen dienen binnen twee weken na verzending te zijn voldaan.
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Annuleren
Indien de opdrachtgever een overeenkomst wenst te annuleren dient hij: 1) zulks per
aangetekend schrijven (info@prachtigrotterdam.nl) aan ons mede te delen; 2) zich in het sub
1 bedoelde schrijven bereid te verklaren om alle kosten voortvloeiende uit door ons met
derden gemaakte afspraken, welke niet of slechts gedeeltelijk geannuleerd kunnen worden
te betalen. 3) de brutowinstderving welke wij lijden ten gevolge van de annulering te
vergoeden welke als volgt wordt vastgesteld:
a. Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende
horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet
gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.
b. Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
c. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
d. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
e. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
f. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
g. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen. Directe kosten van derden welke door
ons ten gevolge van de annulering worden bespaard, worden op het verschuldigde bedrag
in mindering gebracht. Indien bij het aangaan van de overeenkomst tussen partijen geen
exacte prijzen voor de opdracht of een deel daarvan zijn overeengekomen, gelden de
prijzen die voor de opdracht redelijk en gebruikelijk zijn. Het door de opdrachtgever aan ons
opgegeven aantal personen, waarop de opdracht betrekking heeft, is bindend.
De genoemde prijzen in dit pakket zijn inclusief btw en per persoon en gebaseerd op prijspeil
2019/ 2020
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