
BITTER LOCATIE BROCHURE



Onze clubzaal is de grootste zaal die we hebben en grenst 
direct aan het terras. Het is een flexibele ruimte met veel 
plaats, volledig in te richten of helemaal leeg te halen voor
conferenties. 

De direct aangrenzende ruimte kan voorzien in elke soort 
catering en het terras biedt ruimte om even in de zon te 
zitten. De unieke custom lichtinstallatie kan geheel
aangepast worden aan uw wensen en precies die sfeer 
creëren op uw evenement.

GROTE ZAAL

EIGENSCHAPPEN
Capaciteit staand: 350
Capaciteit presentatie: 120
Capaciteit diner: 75

Open dak mogelijk
Eigen entree
Eigen lichtshow mogelijk

Gratis parkeren om de hoek
Catering Mogelijk
Styling Mogelijk
AV Beschikbaar
Terras mogelijk
Professionele keuken
Stoelen en tafels inbegrepen

KLIK HIER VOOR EEN OFFERTE

https://forms.monday.com/forms/05cb6817b0284126c26ba100f9c10694?r=use1


Onze bar/club is een intieme ruimte met een grote raampartij 
aan de voorkant van het pand.De bar is goed te combineren 
met het restaurant maar ook prima op zichzelf te gebruiken.
Van alle gemakken voorzien met eigen bar en eventueel 
toegang tot de keuken. De ruimte is perfect voor 
verjaardagen, feestjes en borrels en heeft directe toegang 
tot het terras via de zijdeur.

KLEINE ZAAL

EIGENSCHAPPEN
Capaciteit staand: 150
Capaciteit presentatie: 45
Capaciteit diner: 35

Eigen entree
Veel daglicht

Gratis parkeren om de hoek
Catering Mogelijk
Styling Mogelijk
AV Beschikbaar
Terras mogelijk
Stoelen en tafels inbegrepen

KLIK HIER VOOR EEN OFFERTE

https://forms.monday.com/forms/05cb6817b0284126c26ba100f9c10694?r=use1


De bovenzaal op de eerste verdieping is een luxe privé kamer 
die ruimte biedt aan groepen die willen dineren, vergaderen 
of borrelen. Er is een eigen bar en toilet en de ruimte is
afsluitbaar wanneer u ook gebruik wil maken van een van de 
overige zalen in het pand.

BOVENZAAL

EIGENSCHAPPEN
Capaciteit staand: 45
Capaciteit presentatie: 40
Capaciteit diner: 30

Perfect voor prive diners

Gratis parkeren om de hoek
Catering Mogelijk
Styling Mogelijk
AV Beschikbaar
Stoelen en tafels inbegrepen

KLIK HIER VOOR EEN OFFERTE

https://forms.monday.com/forms/05cb6817b0284126c26ba100f9c10694?r=use1


Het terras grenst direct aan het restaurant. De ruimte biedt 
plaats aan grote groepen en is desgewenst gedeeltelijk te 
overdekken met een stretchtent. De buitenkeuken en grill kan
heerlijke gerechten verzorgen en de bar biedt uw gasten een 
verfrissend drankje. Het terrasis goed te gebruiken in 
combinatie met de restaurantruimte. 

TeRRAS

EIGENSCHAPPEN
Capaciteit staand: 250
Capaciteit diner: 80

Buitenkeuken mogelijk

Gratis parkeren om de hoek
Catering Mogelijk
Styling Mogelijk
AV Beschikbaar
Buitenkeuken
Eigen entree
Overdekking mogelijk
Eigen Toiletgroep

KLIK HIER VOOR EEN OFFERTE

https://forms.monday.com/forms/05cb6817b0284126c26ba100f9c10694?r=use1


HUUR TARIEVEN

*Terras is alleen te huur in combinatie met een van de zalen

KLIK HIER VOOR EEN OFFERTE

Ruimte Capaciteit Huur per uur Huur halve dag Huur hele dag

Grote Zaal Cap. staand: 350
Cap. presentatie: 120
Cap. diner: 75

€150 €550 €850

Kleine Zaal Cap. staand: 150
Cap. presentatie: 45
Cap. diner: 35

€100 €350 €500

Bovenzaal Cap. staand: 45
Cap. presentatie: 40
Cap. diner: 30

€75 €150 €250

Terras* Cap. staand: 250
Cap. diner: 80

Nvt. €250 €500

https://forms.monday.com/forms/05cb6817b0284126c26ba100f9c10694?r=use1


OVERIGE TARIEVEN

KLIK HIER VOOR EEN OFFERTE

BASIS PRESENTATIE

Beamer scherm + projector of TV scherm
voor kleinere groepen

€120

PRESENTATIE

Beamer scherm + projector
Microfoon + Actieve geluidsset

€250

MUZIEK

Actieve geluidsset
Mixer met jack ingang voor telefoon of computer

€200

DJ SET

PA Set
DJ gear (2x cdj3000, Allen & Heath DJ Mixer)

€350

OPTIONEEL

Technics SL1210
Microfoon
Eigen lichtshow

€35 p/s
€25 p/s
Op aanvraag

https://forms.monday.com/forms/05cb6817b0284126c26ba100f9c10694?r=use1


cATERING OPTIES

KLIK HIER VOOR EEN OFFERTE

Koffie Tafel
Luxe Koffietafel

€3,50
€4,50

Lunch
Lunch + sappen, koffie en thee

€12,50
€14,50

Drank 1,5 uur
Drank 2 uur
Drank 3 uur
Drank 4 uur
Cocktails
Cava

€16,50
€25
€30
€35
€10,5 per stuk
€7 per glas

Dinerbuffet
Diner seated 3 gangen
Bijpassend wijnarrangement
Overige drank tijdens diner is op basis van nacalculatie

€31,50
€37,50
€7,50 p.p. per gang

Borrelplanken
Luxe borrelplanken
Oesters

€7,50
€12,50
€3,50 per stuk

Prijzen zijn per persoon tenzij anders vermeld

https://forms.monday.com/forms/05cb6817b0284126c26ba100f9c10694?r=use1




Wil je een offerte op maat of staat hier niet de 
informatie tussen die je zoekt? Neem dan vooral 
contact met ons op!

Keileweg 10A
3022AD Rotterdam
info@bit-ter.nl
+31 6 57 16 87 05

CONTACT INFO




