
Welkom bij Cotton Events!  

  

Je bent op zoek naar een unieke locatie waar je in alle privacy jouw event kan plannen en daarvoor ben je bij 

Cotton Events aan het juiste adres!  

  

Jouw event is bij ons in vertrouwde handen. Cotton Events is  er namelijk om jou te ontzorgen. Alle facetten van 

een feest moeten naadloos op elkaar aansluiten. Het is onze passie om gasten te verwennen en in de watten te 

leggen. Daar doen we het voor! Met oog voor detail bieden wij een totaalbeleving. Een bijzonder event vraagt 

om een bijzondere crew. Onze crew maakt van jouw feest een onvergetelijke herinnering!  

  

We geven je graag een voorproefje van wat we het liefst doen: jou en je gasten in katoenen watten leggen!  

  

  

  
  

  

Locatie Lagom Grand Cafe:  

  

Op dit moment hebben we een samenwerking met locatie Lagom Grand Cafe. Dit is een zeer unieke locatie op 

een unieke plek in het stadshart van Zaandam! Het pand is een nieuw pand, maar gebouwd volgens oud Zaanse 

traditie. Ook aan de binnenkant ervaar je een stukje ‘moderne’ geschiedenis. De houten balken, de 

betonlookvloer en de grote haard midden in de ruimte, zorgen ervoor dat je het gevoel krijgt thuis te komen in 

een oud-Zaans huisje.   

  

Deze ruimte is geschikt voor 55 personen. De ruimte heeft een uitgebreide keuken, een eigen ingang en een 

eigen wc. Verder is de ruimte heel goed bereikbaar met het openbaar vervoer (ze zitten pal naast het station in 

Zaandam) en met de auto. Het is wel betaald parkeren en daar zijn ook goedkope alternatieven voor.   

Het is mogelijk om deze ruimte zonder catering af te huren en zelf je catering van buitenaf te regelen.  

  

Naast de losse huur kan je bij ons ook verschillende arrangementen afnemen. Wij werken met een topchef en 

maken verschillende gerechten en denken ook graag met je mee. Hierna benoemen we een aantal opties voor 

je. Voor een offerte op maat maken we een persoonlijke afspraak.   

  

        



  
  

  

Verhuur locatie:  

Het is mogelijk om de ruimte van Lagom Grand Cafe zonder catering af te huren en zelf je catering van buitenaf 

te regelen. Wij rekenen 175 per uur voor de verhuur. Voor een arrangement tussen 19.00 en 22.00 uur betaal 

je dan 525 euro. Hier zitten de kosten voor de voorbereidingen, voor een gastheer of gastvrouw en 

eindschoonmaak inbegrepen. Minimale afname is 3 uur.  

  

Voor het gebruik maken van servies, bestek en extra bedienend personeel worden extra kosten in rekening 

gebracht. Daarvoor kan je een aparte offerte bij ons opvragen. De keuken of de bar mag niet gebruikt worden 

door onbevoegden.  

  

Wij vragen ook een borg van 200 euro. Aan het einde van de avond wordt deze terugbetaald of verrekend met 

gemaakte kosten.   

  

Arrangementen:  

  
High Tea Arrangement                  34,50 pp  

  

Ook in de avond is onze High Tea erg lekker. We maken kleine hapjes, hebben warme mini gerechtjes en soep 

vooraf.  

  

• Soep vooraf (home made tomatensoep)  

• Belegd flatbread  

• Mini wraps  

• Yoghurt met fruitpuree en verse granola  

• Hummus zongedroogde tomaten en dippers  

• Samosa en bitterballen  

• Brownies/Cheesecakes gesneden in stukjes  

• Onbeperkt thee van speciaal geselecteerde theemelanges  

• Onbeperkt huisgemaakte limonade op tafels  

  



  

Diner 2 Gangen             

  

• Soep vooraf (home made tomatensoep)  

• Bulgur met geroosterde knoflook en amandelen  

• Gemarineerde vlees of kip stoofpot  

• Gemarineerde gegrilde groente  

• Luxe salade met granaatappel en granaatappeldressing  

• Onbeperkt thee  

• Onbeperkt water op tafels 

• Onbeperkt huisgemaakte limonade op tafels  

  

      39,50 pp  

Diner 2 Gangen met side dishes          

  

• Soep vooraf (home made tomatensoep)  

• Bulgur met geroosterde knoflook en amandelen  

• Gemarineerde vlees of kip stoofpot  

• Gemarineerde gegrilde groente  

• Luxe salade met granaatappel en granaatappeldressing  

      44,50 pp  

• Een mediterrane mezze plank met 3 soorten huisgemaakte mezzes en fruit.  

• Bospeen met kaneel, honing en crème fraiche uit de oven  

• Onbeperkt thee  

• Onbeperkt water op tafels 

• Onbeperkt huisgemaakte limonade op tafels  

  

Dessert                     4,95 pp  

  

- Tiramisu in glas op een bord met fruit en ijs  

  

Drankjes:  

Bij elke arrangement zit onbeperkt huisgemaakte drankjes bij. We maken verschillende soorten drankjes in 

kannen voor op tafel (met prik). Ook maken we een grote theepercolator met thee naar eigen keuze. Deze kan 

door de gasten zelf afgetapt worden.  

  

Voor koffie en cappuccino rekenen we 2 euro per kopje. Dit kost normaal 3,30. Wij werken met een barista en 

elk kopje wordt met veel liefde van versgemalen koffiebonen gemaakt. Je kan er ook voor kiezen om de koffie 

door je gasten zelf te laten betalen.  

  

Taart:  

Uiteraard ben je vrij om je eigen taart mee te nemen.  Dit wordt door ons verder gesneden en geserveerd. 
Hiervoor vragen wij een bijdrage van 2 euro per persoon voor zwarte wegwerp borden en vorkjes en 3 euro 
voor grijze borden met gouden vorkjes.  
 

 

 



Table Setting & Decoratie:  

Als jij naast de huur van de locatie ook een arrangement bij ons afneemt, kleden wij de ruimte aan door de 

tafels feestelijk te dekken met mooie glazen, servies, goudkleurig bestek, kaarsen en mini vazen met gedroogde 

bloemen. Je bent uiteraard vrij om de ruimte verder in te richten zoals jij dat wilt! Je kan bijvoorbeeld je eigen 

bloemen of kaartjes voor op tafels meenemen. U kunt er ook voor kiezen om de tafels af te maken met 

tafelkleden en kaarsen. Hiervoor vragen wij een meerprijs van 100 euro.  

  

Voor een uiterst verzorgde event werken we samen met Mijn Boeket. Zij verzorgt back drops, pilaren, 

bloemstukken en alles wat nodig is voor een volledig verzorgde table setting. Op haar instagrampagina kan je 

een kijkje nemen in haar assortiment. Als je ons aangeeft wat je precies wilt, nemen we dat ook op in jouw 

persoonlijke offerte.  

  

Muziek:  

Je maakt je event helemaal af met een muzikant naar eigen smaak! Wij raden je niet aan om een band te 

nemen. Daar hebben we op deze locatie niet echt de ruimte voor. Je kan denken aan een solo violist of een 

gitarist. Je kan ook je favoriete muziek op een USB meenemen. Wij hebben een eigen geluidssysteem en spelen 

dit graag voor je af.   

 

Contact:  

Voor meer informatie of een offerte op maat kan je contact met ons opnemen. Wij nodigen je graag uit om 

samen met ons een kopje koffie op locatie te drinken en je persoonlijke wensen te bespreken.   

  

Voor een persoonlijke offerte of afspraak kan je contact opnemen via 0634021051.   

  

    

We keep adding new touches to make your 

event more special!  

   
 Follow | Share | Like | Tag  @cotton.events @lagomgrandcafe  

        


