
PRIVATE 
DINING



De Oak Room is een elegante, warme 

ruimte voor gezelschappen tot 

18 personen. Het klassieke plafond 

met vintage kroonluchter en een 

privébar creëren een intieme 

ambiance.

LUNCH OF DINER 

TOT 18 PERSONEN



Deze intieme ruimte gelegen in de 

wijnkelder van het restaurant is geschikt 

voor gezelschappen tot 8 personen. 

Omringd door de wijnen van meer dan 500 

wijnhuizen, creëren de bakstenen muren, 

het glas-in-lood en de warme verlichting 

een unieke ervaring.

LUNCH OF DINER 

TOT 8 PERSONEN



INCLUSIEF

SFEERVERLICHTING
Tijdens alle lunches en diners verzorgen 

wij sfeerverlichting  in de ruimte en op

de tafel(s).

MENUKAARTJE
Wij kunnen ieder menukaartje van een

gepersonaliseerde tekst of afbeelding voorzien.

AANVULLENDE 
OPTIES & PRIJZEN

BLOEMEN (Per vaasje)

Extra bloemen voor op tafel, 

verzorgd door bloemisterij 

Jan de Ridder.

12.50

GESCHENKEN (Per persoon)

Verschillende geschenken voor uw 

gasten om mee naar huis te nemen.

Chocoladebonbons van 
chocolatier Friandises
(200 of 400 gram)

10.00 / 17.50

Eau de Beaumont 
Home Fragrance (125 ml) 

28.00

Fles Harry’s 
Crémant d’Alsace
39.50

OESTERS, 
CHARCUTERIE 

& CANAPES
Voor tijdens het aperitief

Normandische oesters 
45.00 per dozijn

Gillardeau oesters 
65.00 per dozijn 

Selectie charcuterie 
18.00 per portie 

Selectie van 3 
verschillende canapés 

3.00 per canapé



MENU 
(Per persoon, inclusief tafelwater)

2 gerechten
38.00

3 gerechten
48.00 

4 gerechten
58.00 

5 gerechten 
68.00

Dessert
8.00 

Selectie van 3 verschillende kazen
10.00



WIJN 
ARRANGEMENTEN 

(Per persoon)

2 gangen 20,50

Prestige 2 gangen 30,50

3 gangen  29.50 

Prestige 3 gangen  44.50

4 gangen  38.50

Prestige 4 gangen 58.50

5 gangen  47.50

Prestige 5 gangen  72.50

Voor wijnen per fles zie onze wijnkaart

DRANKEN

APERITIEF (Per fles)

Crémant d’Alsace
‘Sparkling by Harry’s

39,50

Crémant d’Alsace 
‘Sparkling by Harry’s 1,5L

79,00

Champagne Beaumont 
des Crayères,

Brut Grande Réserve
59.00

Champagne Beaumont 
des Crayères, 

Brut Grande Réserve 1.5L 
105,00

https://www.harrysmaastricht.com/wp-content/uploads/2023/01/13.-Winemenu-FINAL-3.pdf


MINIMALE 
BESTEDING 
OAK ROOM 

Voor onze Oak Room hanteren we een 

minimale besteding van 1250.00. 

Indien de totale nota lager uitvalt, 

wordt het verschil als zaalhuur berekend.

MINIMALE 
BESTEDING 

WINE CELLAR

Voor onze Wine Cellar hanteren we een 

minimale besteding van 850.00. 

Indien de totale nota lager uitvalt, 

wordt het verschil als zaalhuur berekend.

Al onze prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.
Genoemde prijzen en beschikbaarheid zijn onderhevig aan verandering.

De minimale besteding kan in bepaalde periodes afwijken.


