
Zakelijk bij 
Grand café & boetiekhotel De Verééniging

Zoekt u een inspirerende en stijlvolle locatie in een bijzondere 

ambiance waar een persoonlijke en gastvrije benadering key zijn? 

Grand café & boetiekhotel De Verééniging heet u van harte welkom.

Gelegen tegenover het centraal station in Hengelo, 85 gratis parkeerplaatsen 
op eigen terrein en een grote parkeergarage op loopafstand maken 
De Verééniging uitstekend bereikbaar voor gasten en relaties afkomstig 
uit heel Twente en Oost-Nederland. 

Graag denken we met u mee over de mogelijkheden die dit iconisch, 
monumentaal Vereenigingsgebouw van Stork met zijn rijke historie uw 
bedrijf te bieden heeft. Wij helpen met veel plezier bij het organiseren 
van uw zakelijke evenement. Van een vergadering tot een congres of 
symposium, van een break-outsessies tot een diner en van een receptie
tot een grandioos feest. 

Namens het team van De Verééniging,

Frank en Simon Hendriks
“		Wij	helpen	u	met	veel	plezier	
bij	het	organiseren	van	uw	
zakelijke	evenement.”
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“		Onze	aangename,	professionele	
vergaderruimtes	zijn	van	alle	
gemakken	en	de	nieuwste	
	 technieken	voorzien.”

Geschiedenis 
Stap in de wereld van Charles Theodorus Stork (1822 - 1895). 
Als dertienjarige jongeman was hij al actief als textielfa-

brikant. Hij stond aan de wieg van 
Gebroeders Stork & Co, dat machines 
leverde aan textielfabrieken. Charles 
Theodorus Stork en zijn opvolgers 
ontwikkelden diverse initiatieven ten 
behoeve van het welbevinden van 
hun arbeiders. Zij gaven onder meer 
de aanzet voor de aanleg van de wijk 
Tuindorp ’t Lansink en de bouw van de 
Wilhelminaschool in Hengelo.

Ter gelegenheid van het zilveren jubileum in 1893 van de 
fabriek werd aan de arbeiders van Stork een verenigings-
gebouw aangeboden dat onderdak moest bieden aan onder 
meer een tekenzaal, eetzaal, kookschool, bewaarschool, 
bibliotheek, café, toneelzaal en vergaderruimtes. De eerste 
steen van het verenigingsgebouw werd gelegd. Op 27 januari 
1895 werd het verenigingsgebouw geopend door Dirk Willem 
Stork (1855- 1928) met een feestrede en een muzikale voor-
stelling van muziekvereniging Armonia.

Na vele jaren van verval is het monumentale pand vandaag 
de dag volledig in ere hersteld. Het heeft zijn oorspronkelijk 
functies teruggekregen en biedt onder meer ruimte aan 
bedrijven om te vergaderingen, een congres, seminar of sym-
posium te organiseren en heerlijk met het eigen personeel of 
relaties te dineren en te feesten. 

Vergaderruimtes
Onze aangename, professionele vergaderruimtes zijn van alle 
gemakken en de nieuwste technieken voorzien. De ruimtes 
bieden plaats aan twee tot tweehonderd personen. Onze ver-
gaderruimtes laten ieder veel daglicht binnen en zijn sfeervol 
en comfortabel ingericht. 

De C.T. Storkzaal en de Foyer zijn geheel afsluitbaar en 
geschikt voor een zakelijke bespreking in een ontspannen, 
besloten atmosfeer. Het Theater en de Serre hebben een 
meer open, ruimtelijk karakter en zijn geschikt voor grotere 
groepen. Iedere verdieping is uitstekend bereikbaar per lift en 
uiteraard beschikken we over een mindervalidentoilet.

Ruimte U-vorm Carré Cabaret  Theater

C.T. Storkzaal 20 24 34 50 tot 80

Foyer 30 36 50 40 tot 60

Serre 15 20 28 40 tot 50

Theater    40 tot 200 personen

• Unieke locatie
• Centraal gelegen in Twente
• Uitstekend bereikbaar
• Gratis parkeergelegenheid
•	 High	speed	wifi

• Topkwaliteit AV
• Flexibele zaalindeling/
 opstelling
• Gastvrije professionals
• Alles onder één dak



> VERGADERARRANGEMENTEN
Grand café & boetiekhotel De Verééniging beschikt over twaalf hotelsuites, vier 
vergaderruimtes, een grand café en een restaurant. Hierdoor kunnen wij u een vol-
ledig verzorgd vergaderarrangement bieden in een prachtige ambiance te midden 
van een parkachtige omgeving in het centrum van Hengelo. 

Door onze centrale ligging in Twente is De Verééniging de ideale plek voor een 
meerdaags vergaderarrangement of een dagvergadering. Om uw vergader-
arrangement compleet te maken, denken wij graag mee over diverse invullingen 
zoals: een wandeling door Tuindorp ’t Lansink, een van de mooiste tuindorpen 
van Nederland, een (kook)workshop of een activiteit. 

Om u te ontzorgen hebben wij speciaal voor u een tweetal basis vergaderarrange-
menten ontwikkeld. Heeft u specifieke aanvullende wensen dan kunnen wij deze 
arrangementen in gezamenlijk overleg aanpassen of uitbreiden. Heeft u interesse 
in een meerdaags vergaderarrangement, graag kijken we samen met u naar uw 
wensen. De genoemde prijzen zijn per persoon en exclusief zaalhuur.

Verdagerarrangement ..............................................................................p.p. € 25,00
• Onbeperkt koffie, thee en water en een gevulde koektrommel
• Fruit op schaal
• Vergaderkit met stiften, blocnotes en pennen
• Gebruik van flip-over, draadloos presenteren op een groot televisiescherm
• Draadloze bodypack microfoon en handmicrofoon

Verdagerarrangement ..............................................................................p.p. € 29,00
• Onbeperkt koffie, thee en water en een gevulde koektrommel
• Fruit op schaal
• Ronde frisdrank inclusief candybar
• Vergaderkit met stiften, blocnotes en pennen
• Gebruik van flip-over, draadloos presenteren op een groot televisiescherm, 
• draadloze bodypack microfoon en handmicrofoon
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“		Door	onze	centrale	ligging	in	
Twente	is	De	Verééniging	de	
ideale	plek.”



>ZAALHUUR
Naast de prijs van een vergaderarrangement vragen wij een zaalhuur per ruimte. 
Onderstaand overzicht geeft de huur per zaal weer gedurende het aantal dag-
delen. De genoemde zaalhuur is inclusief btw en onze zalen worden uitsluitend 
verhuurd in combinatie met een arrangement. Wilt u een combinatie van verschil-
lende ruimtes huren of de ruimte huren gedurende een afwijkend aantal uren, dan 
maken wij met veel plezier een offerte op maat voor u. 

Ruimte 1 dagdeel (4 uur)* 2 dagdelen (8 uur)* 3 dagdelen (12 uur)*

Serre € 100,00 € 150,00 n.v.t.

  max. tot 17.00 uur 

C.T. Storkzaal € 150,00 € 200,00 € 250,00

Foyer € 175,00 € 225,00 € 275,00

Theater € 375,00 € 600,00 € 750,00

*de duur van een dagdeel is vier uren. De Verééniging hanteert hiervoor de volgende tijdsvak-
ken: van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 13.00 uur tot 17.00 uur en van 17.00 uur tot 21.00 uur. 
Dagdelen moeten altijd aaneengesloten zijn.

>LUNCH
Assortiment minibroodjes ............................................................................p.st.  € 3,50
Heerlijk ambachtelijke bolletjes belegd met rauwkost, diverse kaassoorten, 
luxe vleeswaren en gerookte zalm.

Assortiment sandwiches ..............................................................................p.st. € 3,25
Luxe boeren-sandwiches belegd met rauwkost, diverse kaassoorten, 
ambachtelijke vleeswaren, gerookte vis, heerlijke ossenworst en filet americain.

Chefs lunch  .....................................................................................................p.p. € 13,50
Twee rijkelijk belegde luxe bolletjes en een sandwich, weckpotje Zuivelhoeve 
yoghurt met bosvruchten en granola, verse jus d’orange en melk op tafel.

Uitbreiding lunch
Hip & Healthy
Smoothie Strawberry & more (aardbei, sinaasappelsap en banaan) ...p.p. € 3,00
Smoothie Popeye (yoghurt, spinazie, appelsap en banaan)  ..................p.p. € 3,50
Huisgemaakte soep van de dag (vegetarisch)  .........................................p.p. € 3,50
Quiche (vegetarisch) .......................................................................................p.p. € 4,00
Frisse salade met gedroogde tomaat en feta ...........................................p.p. € 5,00     

Klassiek   
Oma’s tomatensoep met balletjes ...............................................................p.p. € 4,50
Saucijzenbroodje  ............................................................................................p.p. € 4,00
Broodje van dobben kalfskroket ...................................................................p.p. € 4,50
Broodje warme procureurham honingsaus ...............................................p.p. € 5,00                                      
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> DINER
Bestaat uw gezelschap uit meer dan tien personen, dan kunt u gebruikmaken van 
ons gangendiner comfortabel gezeten aan een mooie gedekte tafel. De gerechten 
worden per persoon geserveerd of op basis van sharing dishes. 

Gangendiner
Voorgerechten
• Salade parelcouscous (vegetarisch)
• Sushi variété met wakame en edamame 
• Warm boven de asado gerookte zalm met garnaaltjes en cocktailsaus  
• Warmgerookte rundercarpaccio met oude kaas, rucola krokante sojaboontjes

Soep
• Thaise curry-kokossoep (vegetarisch)
• Klassieke Bisque d’Homard  

Tussengerecht
• Gebakken paddenstoelen op een mousseline van zoete aardappel (vegetarisch)
• Gamba’s in knoflook-roomsaus
• Hoenderfilet met morieljesjus op een kruidenrisotto 

Hoofdgerechten
• Op de huid gegrilde zalmsteak met Hollandaisesaus
• Gegrilde eendenborst met een jus van rode wijn
• Gegrilde rib eye steak met kruidenboter
• Gegrilde flat iron pork steak met pepersaus

De hoofdgerechten bij ons gangendiner worden geserveerd met groenten van het sei-
zoen, gebakken aardappelen, zoete aardappelfriet en een frisse salade van het seizoen. 

Dessert
• Klassieke ijscoupe
• Dol op chocolade
• Weckpotje Griekse yoghurt met rødgrød en crumble

2-gangendiner..................................................................................................p.p. € 27,50 
3-gangendiner .................................................................................................p.p. € 35,00
4-gangendiner..................................................................................................p.p. € 42,50
5-gangendiner..................................................................................................p.p. € 49,50

Bij ons gangendiner serveren wij u graag een verfrissende spoom. Een spoom is 
bedoeld om de smaakpapillen te neutraliseren en wordt dan ook geserveerd na 
voor- en tussengerechten en voor het hoofdgerecht.

Citrus-limoen spoom  .....................................................................................p.p. €  5,50
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> BUFFETTEN
Natuurlijk kunt u ook gebruikmaken van de buffetten die wij voor u hebben 
samengesteld. Wilt u onze buffetten graag combineren en daarmee bepaalde 
stijlen mixen? Dit doen wij door het inrichten van foodcorners. Spectaculaire ‘life 
cooking’ door onze chefs behoort ook tot de mogelijkheden. Dit verzorgen wij 
zowel binnen als buiten.

‘Voor ieder wat wils’ (v.a. 25 pers.) ...................................................p.p. € 32,50

Koude gerechten
• Salade zalm met garnalen en prei-krab salade
• Hollandse haring met uitjes, bieslook en roggebrood
• Hele lauwwarm gerookte zalm van de Asado-grill
• Huzarensalade met gerookte rosbief en kipfilet
• Waldorfsalade met coppa di Parma en meloen
• Salade caprese met romige buffelmozzarella, tomaat, olijfolie en verse basilicum
• Diverse broodsoorten met kruidenboter en sausjes

Warme gerechten
• ‘Catch of the day’ - verse warme vis met Hollandaisesaus en fijne warme groenten
• Franks grillmaster spareribs
• Lekker hoender-dijvlees met hoisinsaus, paksoi en edamame
• Knoflook Roseval ovenaardappeltjes, verse friet, gewokte groenten en een
 frisse salade
 

‘Mediterraans genieten’ (v.a. 25 pers.) ...........................................p.p. € 30,00
• Ossobuco de boeuf
•  Brochette van hoenderdij met saus van gedroogde tomaten, romige 
 buffelmozzarella en basilicum
• Lasagne di mamma met heerlijke groenten 
• Pasta carbonara met spekjes en broccoli
• Risi e bisi - Italiaanse rijstschotel uit de omgeving Venetië (vega)
• Knoflook Roseval ovenaardappeltjes
• Mediterraanse groenten
• Frisse salade
• Italiaans brood met olie en sausen 

‘Hapas & Tapas’ (v.a. 25 pers.) ............................................................p.p. € 33,50
• Charcuterieplank met heerlijke hamsoorten, diverse worsten en meloen 
• Mooie kaasplank met Hollandse en buitenlandse kazen begeleid met 
 vijgenbrood en honing 
• Smeersels, tapenade en broodsoorten
• Pimientos con tomate Catalana
• Gambas salsa
• Nachos Mexicana met cheddar, guacamole en sour cream
• Paella frutti di mare 
• Ossobuco e pasta
• Patatas bravas
• Frisse salade
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‘De Blauwe Hap’ (v.a. 20 pers.) ............................................................p.p. € 29,50
• Sambal goreng udang peteh, garnalen in pittige kokossaus met petehbonen
• Ayam Betawi , kip in ketjapsaus en paprika
• Saté ayam, kipsaté met pindasaus
• Rendang - Indonesisch runderstoof in pittige kokossaus  
• Sayur lodeh, groenten gegaard in kokosmelk 
• Nasi Putih, witte rijst
• Nasi goreng, gebakken rijst met groenten 

U kunt ons buffet ‘De Blauwe Hap’ uitbreiden met een sushi variété als voorgerecht.
• Sushi variété (4 st.) ......................................................................................p.p. € 7,50 

‘Grillmaster Ofyr Experience’ (v.a. 25 pers.) .................................p.p. € 30,00
• Saté van kippendij met yakatori-lak
• Black Angus burger met gebakken ui, tomaat en cheddar
• Crispy buikspek met hoi-sin saus en paksoi
• Warmgerookte, gepekelde zalm met yoghurt, dille, mierikswortel mayonaise
• Frank’s best ribs in town
• Roseval aardappelsalade
• Gemarineerde gegrilde groente
• American coleslaw
• Diverse sausen met breekbrood

U kunt onze ‘Grillmaster Ofyr Experience’ uitbreiden met de volgende gerechten:
• Oesters Hollandaise gegrild ......................................................................p.st. €   5,00
• Halve kreeft gegrild .....................................................................................p.st. € 12,50
• Entrecote steak (125 gr.) ............................................................................p.p. €   8,50
• Tomahawksteak (125 gr.)  .........................................................................p.p. € 11,50 

‘Ofyr meets Paella’ (v.a. 25 pers.) ......................................................p.p. € 35,00
Geïnspireerd door de voortreffelijke Spaanse eetcultuur kan bij ons de paella 
natuurlijk niet ontbreken. Wij maken onze smaakvolle paella in een grote pan 
op de Ofyr waardoor de Paella een heerlijke rooksmaak krijgt van het houtvuur. 
De authentieke paella is een bereiding van rijst gecombineerd met kip, garnalen, 
merguez worst, inktvis, mosselen, paprika en groene doperwten.
• Paella
• Broodmand met breekbrood, aioli, sausen, olijven en tapenade
• Plank met serranoham, fuet worst en chorizo
• Inslata Mista met tomaat, rode ui, paprika, peterselie, olijven, knoflook en 
 komkommer

‘Stamppot Klassiek’ (v.a. 25 pers.) ...................................................p.p. € 20,50
• Boerenkool
• Hutspot 
• Zuurkool
• Gebakken spekjes
• Geroosterd buikspek
• Langzaam gegaarde procureur
• De lekkerste hachee van heel Twente
• Frank’s best ribs in town
• Amsterdamse uien, grote augurken, piccalilly en mosterd 

‘Stamppot Hip & Veggie’ (v.a. 25 pers.) ..........................................p.p. € 19,00
• Stamppot van zoete aardappel, pompoen, piccalilly en zonnebloempitten
• Hachee van quorn en rode ui
• Belgische stoemp van aardappel, witlof en appel met gorgonzola  
• Groene curry stamppot met gemarineerde tofu en cashewnoten
• ‘Flexi Mexi’ stamppot van aardappel, mais, paprika en kidneybonen met crispy nacho’s 

ZAKELIJK 2022



Business borrelarrangement (v.a. 10 pers.) 1 uur .........................p.p. € 17,00
  2 uur .........................p.p. € 22,25

Een zakelijk succes, jubileum, afscheid, pensioen, het behalen van een master. 
Iets waar u graag even aandacht voor heeft? Wilt u uw zakelijke inspanningen ontspan-
nen afsluiten? De Verééniging heeft een passend business borrelarrangement voor u.

Hollands drankplateau
• Vijf bieren op de tap
• Drie bieren op de fles
• Alcoholvrij bier 0,0% en Radler 0,5%
• Frisdranken en jus d’orange
• Huiswijn (rood, wit en rosé)
• Jägermeister en Nobeltje
• Jonge jenever, bessenlikeur, kersenlikeur en citroenjenever
• Port, Sherry, Vieux, Rum, Apfelkorn en Vermouth

Diverse hapjes
• Een ronde met de welbekende Van Dobben bitterbal
•  Een ronde gemengde koude bittergarnituur inclusief o.a. meloen & parmaham, 
  ossenworst piccalilly op crostini, canapé gerookte zalm, canapé carpaccio, brie op 

crostini met honing en walnoot, een lekker gehaktballetje met Amsterdamse ui
•  Mooie charcuterie borrelplanken op tafel met daarop fijne worstsoorten, diverse 
 kaassoorten, tapenade, smeersels en breekbrood (een plank per vijf personen)
•  Een ronde assorti met mini-loempia, vlammetjes, kaasstengel en butterfly-garnaal

> BORREL & BITES
Wilt u geen arrangement afspreken of bent u met minder dan tien personen, maar wilt 
u samen wel graag gezellig borrelen en genieten van wat voortreffelijke bites? 
Wij schenken u dan drank op nacalculatie en u kiest gewoon wat lekkere bites van o
nze kaart.
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Dranken 
Fluitje pils ......................................................................€ 2,50
Vaasje pils .....................................................................€ 2,90
Pils 0.0............................................................................€  2,50
Bok bier ..........................................................................€ 4,00
Weizen bier ...................................................................€ 4,00
Twentse espresso ......................................................€ 2,60
Twentse koffie .............................................................€ 2,60
Cappuccino ...................................................................€ 2,80
Thee ................................................................................€ 2,60
Verse munt/gember thee .........................................€ 3,80    
Cola, sinas, 7up, Cassis, spa blauw/rood .............€ 2,75
Jus d’orange .................................................................€ 2,80
Ginger ale, Tonic, Bitterlemon, Rivella ....................€  2,80
Dubbelfris, Crystal Clear, Ice tea ..............................€ 2,80
Fristi, chocomelk, appelsap ......................................€  2,80
Huiswijn rood/wit/rosé.......................................v.a. €   4,00
Prosecco flesje  ...........................................................€ 7,50
Hugo, Aperol Spritz .....................................................€ 4,50   
Buitenlands gedistilleerd....................................v.a. € 4,00
Likeuren...................................................................v.a. € 4,85



Hip & Vega bites
• Sushi ...............................................................................................................................p.st. € 1,50
 geserveerd met Wakame-salade, wasabi en soya
• Empanada chimichurri ..............................................................................................p.st. € 3,50
 gevuld met maïs, courgette en paprika 
• Schaaltje Edamame ............................................................................................................ € 4,00
 gestoomde sojabonen met zeezout
• Schaaltje Pimientos de Padrón ...............................................................................p.st. € 5,00
 gegrilde Spaanse paprika’s met zeezout
• Krupuk Bawang bowl.................................................................................................p.st. € 4,50
 kleurrijke kroepoek met pindadip
• Nacho’s Fiesta Mexicana .........................................................................................p.st. € 9,00
 overladen met cheddar, guacamole, zure room en salsa 

Vis & Vlees bites
• Sushi  ..............................................................................................................................p.st. € 1,70
 geserveerd met Wakame-salade, wasabi en soya
• Crispy boneless chicken chops on a stick ................................................................... € 4,00
 Koreaans gefrituurde kippendij met kimchi-mayonaise en waterkers
• Pompom rendang bowl .................................................................................................... € 7,50
 zoete aardappelfriet met runderrendang, zoetzure wortel en koriander
• Calamares Fritos ................................................................................................................. € 7,50
 schaaltje knapperig gefrituurde inktvisringen met limoen aioli 
• Real Dutch van Dobben bitterballs met mosterd (8 pcs) ........................................ € 8,00
• Mix warme hapjes (10 pcs) ............................................................................................. € 10,00
 kaasstengel, loempiaatje, vlammetje en garnaal met chilisaus
• Dumplings (mandje 10 pcs) ............................................................................................ € 10,00

Activiteiten
Work hard, play hard! Na, voor of tijdens een zakelijke inspanning, het is heel belangrijk 
om zo nu en dan ook eens samen te ontspannen en elkaar op een andere manier te leren 
kennen. Een vergadering combineren met een leuke activiteit is garantie voor succes. 

Wij denken graag met u mee om de perfecte combinatie voor u bij te verzorgen. Ons 
eigen park is bij uitstek geschikt voor een activiteit, teambuilding of heisessie met als 
klap op de vuurpijl dat u lekker kunt blijven eten in onze bistro en zelfs kunt overnachten 
in onze prachtige hotelsuites. Kortom, de ultieme locatie voor een constructieve zakelijke 
bijeenkomst. 

Overnachten
Ons boetiekhotel biedt de sleutel naar comfort, inspiratie en kwaliteit. Onze kamers 
bieden alle rust om bij te komen na een drukke zakelijke dag en het comfort om nog even 
door te werken als dat nodig is. Een zakenreis, bijeenkomst of meerdaagse vergade-
ring combineren met ontspanning en beleving? Ons restaurant geeft u de mogelijkheid 
culinair te genieten. Daarnaast is ons hotel gelegen aan de rand van het centrum, op 
loopafstand van alle bezienswaardigheden en gezelligheid.
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“		Een	vergadering	combineren	
met	een	leuke	activiteit	is	
garantie	voor	succes.”



> LOCATIE
Grand café & boetiekhotel De Verééniging is uniek in zijn soort. Vakmanschap en 
een prachtig monumentaal gebouw gaan hand in hand om er voor u als gast een 
inspirerend en onvergetelijk moment van te maken. Gelegen in het centrum van 
Hengelo te midden van een parkachtige omgeving. 

De oorsprong van De Verééniging dateert uit 1895 en heeft sinds die tijd vele 
‘bewoners’ aan zich voorbij zien trekken. Met de grootse renovatie/verbouwing van 
2021 is dit karakteristieke, iconische pand in zijn oude luister hersteld én van alle 
moderne gemakken voorzien. Het voldoet aan de nieuwste facilitaire normen van 
deze tijd.

Op steenworp afstand van het Centraal Station, snel bereikbaar vanaf de autosnel-
weg en hartje Hengelo stad. Deze centrale ligging maakt Grand café & boetiekhotel 
De Verééniging zeer toegankelijk.
 
Openbaar vervoer
Met 3 minuten lopen (ca. 200 m.) staat u op het perron van station Hengelo of bij 
de bushaltes.

Auto
Vanaf de A35 en A1 rijd u, via afslag Hengelo Zuid, binnen 5 mi-nuten via de 
Diamantstraat en Laan Hart van Zuid naar De Ve-rééniging. 

Parkeren restaurant
U parkeert uw auto gratis op onze parkeerplaats. De parkeerplaats is afgesloten 
met een slagboom en biedt ruimte aan 80 auto’s op eigen terrein.

Parkeren hotel 
Ons boetiekhotel beschikt over een aparte parkeerplaats geschikt voor 12 auto’s . 
Ook deze parkeerplaats is afgesloten met een slagboom en bevindt zich op eigen 
terrein.

Op 3 minuten loopafstand is er aan de Gieskesstraat een Q-park gevestigd (24/7).

Contact
Grand café & boetiekhotel De Verééniging
Parallelweg LS 2a
7553 LG Hengelo

E-mailadres info@grandcafedevereeniging.nl  
Telefoonnummer  (074) 205 12 24
Website www.grandcafedevereeniging.nl
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