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Leendert Spaander
In 1881 opende Leendert Spaander zijn hotel voor kunste-
naars die Volendam en de Volendammers wilden vereeuwigen. 
De heer Spaander was een man met een visie. Hij creërde een 
gemoedelijke sfeer in zijn hotel, zodat de artiesten van een 
aangenaam verblijf konden genieten. Tegelijkertijd maakte hij 
van Hotel Spaander een centrum met diverse activiteiten die 
mensen inspireerde en aanzette tot creativiteit. 

Authentiek en modern
Het originele authentieke Hotel Spaander met de ingang aan 
de dijkkant is bewaard gebleven. Door de jaren heen is het 
hotel steeds verder uitgebreid en voorzien van moderne faci-
liteiten, wat goed te zien is vanaf de waterkant.  Lopend door 
het hotel komen het verleden en het heden prachtig samen. 

Inspirerende historie
De schilders zijn weggegaan maar het is nooit meer stil ge-
weest in Hotel Spaander. In de ruim 140 jaar van haar bestaan 
heeft Hotel Spaander onderdak geboden aan mensen die el-
kaar willen ontmoeten en met elkaar willen samenwerken 
in een inspirerende, kunstzinnige en comfortabele ambiance. 
Mensen die genieten van de meer dan 1400 schilderijen in het 
hotel. Een méér inspirerende omgeving voor uw bijeenkomst 
kunt u zich niet wensen.

Unieke ligging
Hotel Spaander ligt ingesloten tussen het schilderachtige IJs-
selmeer en de befaamde Volendammer dijk. Door deze unieke 
ligging kunt u alle kanten op. Zo kunt u een boottocht ma-
ken naar het historische eiland Marken, gezellig winkelen op 
de befaamde dijk van Volendam of een bezoek brengen aan 
de historische stadjes Monnickendam en Edam. Het hotel ligt 
bovendien slechts 20 kilometer verwijderd van Amsterdam en 
Schiphol.

Introductie Hotel Spaander  Beschikbare zalen  

Klipperzaal
De in landelijke stijl 
gerestaureerde Klipperzaal is 
zeer multifunctioneel. Deze zaal 
leent zich door de toegankelijke 
aankleding net zo makkelijk 
voor een business meeting als 
voor een high tea of besloten 
feest met familie en vrienden.

Botterzaal
Het ‘pareltje’ van Hotel 
Spaander. Vooral door het 
prachtige uitzicht op het 
IJsselmeer. Deze sfeervolle 
zaal leent zich uitstekend voor 
zakelijke bijeenkomsten, feesten 
en partijen.

Pub
De pub is een authentieke en 
gezellige plek waar de lokale 
bevolking en de gasten van 
art hotel Spaander elkaar 
ontmoeten. De vriendelijke 
bediening en de gemoedelijke 
sfeer zorgen ervoor dat u zich 
hier direct huis zult voelen.

Grote serre
De Grote serre is in gebruik 
als restaurant. Deze kan op 
aanvraag afgehuurd worden. 
Met een weids uitzicht op 
het IJsselmeer krijgt uw 
bijeenkomst of evenement een 
uniek tintje. 

Captainsroom
De Captainsroom was tot 
halverwege de 20e eeuw de 
huiskamer van de familie 
Spaander. Doordat de inrichting 
en veel originele details 
bewaard zijn gebleven, is deze 
zaal bijzonder geschikt voor 
private dining.

Schoklandzaal/
Urkerzaal
De Schoklandzaal en 
Urkerzaal bevinden zich op 
de benedenverdieping. Deze 
ruimtes zijn bij uitstek geschikt 
voor kleinere vergaderingen of 
als extra subruimte. Beide zalen 
zijn identiek en kunnen zonodig 
geschakeld worden.

Zaal M2  theater     u-vorm school blok receptie diner

Klipperzaal 117 25 12  30 12 60 50
Schoklandzaal 43 35 16  25 
Urkerzaal 40 25 14  20  
Pub       80
Botterzaal 161 100 40  50  100 80
Grote Serre 
Captainsroom 44     20 30 
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Banqueting menu - Buffetten 

                           

• Soep van de dag 
• Harde en zachte broodsoorten 
• Vleeswaren met o.a.  achterham, kipfilet 
   en cervelaatworst 
• Oude en jonge kaas 
• Verschillende rauwkostsalades 
• Dressing en sausen 
• Zoetwaren met o.a. jamsoorten en chocoladepasta 
• Handfruit: appels, bananen en druiven 

• Koffie, thee en diverse vruchtensappen  

                       
• Soep van de dag
• Warme snack: kalfsvleeskroket en kaassoufflé  
• Harde en zachte broodsoorten 
• Zoete broodsoorten: koffiebroodjes en 
   chocoladebroodjes 
• Luxe vleeswaren met o.a.  achterham, rosbief 
   en fricandeau 
• Kaassoorten:  oudenkaas, jonge kaas 
   en brie van de mat
• Gemengde salades: aardappelsalade en 
   huzarensalade   
• Verschillende rauwkostsalades 
• Dressing en sausen 
• Zoetwaren met o.a. jamsoorten en chocoladepasta 
• Handfruit: appels, bananen en druiven 

• Koffie, thee en diverse vruchtensappen  

• Stokbrood met kruidenboter en tapenade
• Soep van de dag

• Rauwkostsalades: mesclun sla, tomaten, 
   komkommer, koolsalade, aardappelsalade  
• Verschillende dressings en sausen 
• Gemengde salades: kipkerrie salade,  italiaanse
   salade, vissalade met gerookte forel en makreel

• Kipfilet met satésaus, nasi goreng en kroepoek 
• Hollandse runderstoofschotel met groenten van
   het seizoen 
• Kibbeling met remouladesaus en friet 

• Diverse vruchtenbavarois 
• Chocolademousse 
• Vanille parfait 

Lunch 
      Buffet    

 Lunch Buffet 
             deluxe  

17,50 p.p. 25,00 p.p.

Diner 
      Buffet    

37,50 p.p.

1.

Banqueting menu - Buffetten 

 Chef 
Hotel Spaander   

Peter Bakker heeft een flink aantal jaren ervaring in 
zowel nationale- als internationale hotellerie. Van het 
Amsterdamse Marriott en Okura tot het Midden-Oos-
ten,  Jedda en Amman en van het Amerikaanse Chicago 
tot Bangkok.

“Ook het restaurant wezen is mij niet onbekend, in mijn 
jongere jaren stond ik te koken bij onder andere de 
Bokkedoorns,  Ciel Bleu en restaurant L ’entree, restau-
rants bekroond met een Michelin ster. Ook heb ik een 
uit de hand gelopen hobby: het wedstrijd koken.  In 
2003 werd ik Nederlands kampioen chef-koks! 
Ik heb 15 jaar deel uit mogen maken van het Nationaal 
team, waarmee we de halve wereld over zijn gegaan 
om mee toe doen met internationale kookwedstrijden. 
In totaal heb ik 8 bronzen medailles, 20 zilveren me-
dailles en 6 gouden medailles gewonnen met het Na-
tionaal team. In 2009 werden we samen met het Natio-
naal team, wereldkampioen in Bangkok. Daarnaast heb 
ik vele ere en eerste prijzen gewonnen tijdens culinaire 
shows in Nederland.”
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Banqueting menu - Buffetten

• Stokbrood met kruidenboter en tapenade
• Twee verschillende soorten soep  

• Rauwkostsalades: mesclun sla, tomaten, 
   komkommer, koolsalade, aardappelsalade  
• Verschillende dressings en sausen 
• Gemengde salades:
   - assortiment van gerookte en gemarineerde   
     vissoorten
   - zalmsalade rijk gedecoreerd met gerookte zalm,    
     gerookte paling en makreel
   - rundvlees salade met charcuterie 
     (div. gerookte ham en gedroogde worstsoorten)

• Beemster lamsstoofschotel onder bladerdeeg 
   gebakken 
• Mozaïek van zalm met een saus van schaaldieren 
• Warme beenham met tijm en honing, 
   aan buffet gesneden 
• Parelhoender met saus van bospaddenstoelen 
   en truffel 
• Diverse seizoengroenten 
• Aardappelgarnituur  

• Verschillende Hollandse en Franse kaassoorten 
• Crème brûlée 
• Hemelse modder met sinaasappel 
• Omelet á la Norvégienne

• Koffie / thee met friandises  

 Diner             
    Buffet 

3.

52,50 p.p.
32,50 p.p.

High 
       Tea    
• Drie soorten sandwiches: zalm, kip, en brie.    
• Glaasje garnalencocktail 
• Scones met boter, clotted cream en confituren 
• Mini quiche 
• Garnalen kroketjes
• Mini eclairs gevuld met vanille crème
• Mini tompoezen,
• Chocolade-hazelnootsoesjes 
• Mini donuts met melkchocoladevlokken.
• Brownies
• Pindarotsjes
• Macarons
• Appelplaat cake
 

Banqueting menu - Buffetten 

• Stokbrood met kruidenboter en tapenade
• Twee verschillende soorten soep  

• Rauwkostsalades: mesclun sla, tomaten, 
   komkommer, koolsalade, aardappelsalade  
• Verschillende dressings en sausen 
• Gemengde salades: kipkerrie salade, italiaanse
   salade, huzarensalade met rosbief en fricandeau,
   vissalade met o.a.  Gerookte zalm en garnalen,
   gerookte makreel en knoflookgamba’s.

• Beemster lamsstoofschotel onder bladerdeeg
   gebakken 
* Mozaïek van zalm met een saus van schaaldieren 
• Gemarineerde kipfilet met champignonsaus 
• Diverse seizoengroenten 
• Aardappelgarnituur  

• Verschillende vruchtenbavarois
• Crème brûlée 
• Duo chocolademousse 
• Vanille parfait 

 Diner Buffet 2.

47,50 p.p.
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Banqueting menu - Diner menu                                                 tot 50 couverts 

• Mosterdsoep met gerookte zalmsnipper en bosui   
   geserveerd met stokbrood en gezouten boter

• Maïskip suprême met tomaat-dragon jus 
   geserveerd met dagverse groenten en 
   aardappelgarnituur

• Chocolade brownie met vanille-ijs en slagroom
  

• ‘Tartaar’ van gerookte zalm en rivierkreeftstaart 
   met wasabi mayonaise ingelegde rode ui en
   kruidensla, geserveerd met stokbrood en 
   gezouten boter

• Sukade van kalf in eigen jus 
   geserveerd met dagverse geroosterde groenten
   en aardappelgarnituur

• Coupe noire met meringue (chocolade bavarois)
  

3-gangen 
       Menu   

27,50 p.p. 32,50 p.p.

3-gangen 
       Menu 

Banqueting menu - Diner menu                                                 tot 50 couverts 

• Terrine van gerookte makreel en zalm, gelei van
   komkommer, salade van wakame, geserveerd met
   stokbrood, boter, grove zeezout en olijfolie

• Licht gebonden paprika-tomatensoep met 
   groene kruidenolie

• Parelhoen gevuld met paddenstoelen, truffeljus,
   geserveerd met dagverse geroosterde groenten
   en aardappelgarnituur

• Blackberry cheesecake met roodfruit compote

  

• Tataki van tonijn met sesamzaad, wasabicrème 
   en wakame salade, geserveerd met brood met
   boter, grof zeezout en olijfolie

• Lichtgebonden Zaanse mosterdsoep met 
   rosé garnalen en bieslook

• Duet van kalfsukade en biefstuk geserveerd 
   met truffeljus,  geroosterde groenten en
   aardappelgarnituur

• Frambozen macaron met vanille ijs

  

4-gangen 
       Menu  

37,50 p.p. 47,50 p.p.

4-gangen 
       Menu  
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Banqueting menu - Diner menu                                                 tot 50 couverts 

• Ceviche van zeebaars, ingelegde rode ui en 
   kroepoek van sepia

• Cappuccino van kreeften bisque 

• Kabeljauw met beurre noiset, gnocchi en 
   kapperappels

• Tamme eendenborst met specerijenjus en 
   oerbiet

• Moelleux van chocolade met cassis en ijs 
   en bosvruchtencoulis

  

5-gangen 
       Menu   

57,50 p.p.
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Vergaderarrangementen 

• Ontvangst met kopje koffie/thee en een koekje
• Tijdens de bijeenkomst onbeperkt gebruik van
   koffie, thee, frisdrank, ijswater 
• Koffiepauze met een zoete lekkernij
• Fruitmand met handfruit in de vergaderzaal

• Gebruik van digitaal scherm, flip-over 
• Schrijfblokken en pennen
• Gratis WiFi
• Gratis parkeren (op basis van beschikbaarheid)

4-uurs arrangement 
(excl. zaalhuur)  

18,50 p.p.

8-uurs arrangement 
(excl. zaalhuur)  

• Ontvangst met kopje koffie/thee en een koekje
• Tijdens de bijeenkomst onbeperkt gebruik van
   koffie, thee, frisdrank, ijswater 
• Koffiepauze met een zoete lekkernij
• Fruitmand met handfruit in de vergaderzaal
• Lunch bestaande uit een kopje soep,  rijkelijk
   belegde broodjes, salades, onbeperkt koffie, 
   thee en verse jus d’orange.

• Gebruik van digitaal scherm, flip-over 
• Schrijfblokken en pennen
• Gratis WiFi
• Gratis parkeren (op basis van beschikbaarheid)

39,50 p.p.

Drank arrangementen 

Hotel Spaander biedt verschillende drankenpakketten aan. Zo is er de mogelijkheid om te 
kiezen voor drankjes uit de Hollandse bar, hieronder valt frisdrank, tapbier, huiswijn, port, sherry, 
vermout en jenevers. Daarnaast is er de mogelijkheid om drankjes van de Internationale bar te 
schenken. De Hollandse bar wordt dan uitgebreid met buitenlands gedestilleerde dranken (met 
uitzondering van exclusieve whisky, cognac en cocktails).

Mogelijkheden Hollandse bar
Pakket A I   (gedurende 1 uur)  €  9,50 per persoon
Pakket A II  (gedurende 2 uur)  € 16,50 per persoon
Pakket A III  (gedurende 3 uur)  € 23,00 per persoon
Pakket A IV  (gedurende 4 uur)  € 29,00 per persoon
Pakket A V  (gedurende 5 uur)  € 34,50 per persoon
Pakket A VI  (gedurende 6 uur)  € 39,50 per persoon
Pakket A VII  (gedurende 7 uur)  € 44,00 per persoon

Mogelijkheden Internationale bar
Pakket B I  (gedurende 1 uur)  € 12,50 per persoon
Pakket B II  (gedurende 2 uur)  € 20,50 per persoon
Pakket B III  (gedurende 3 uur)  € 28,00 per persoon
Pakket B IV  (gedurende 4 uur)  € 35,00 per persoon
Pakket B V  (gedurende 5 uur)  € 41,50 per persoon
Pakket B VI  (gedurende 6 uur)  € 47,50 per persoon
Pakket B VII  (gedurende 7 uur)  € 53,00 per persoon

Consumptiemunten
Naast bovenstaande uitkoopmogelijkheden is het tevens mogelijk om consumptiemunten bij 
ons af te nemen, deze mogelijkheid bieden wij aan voor groepen vanaf 20 personen. De kosten 
voor een consumptiemunt bedragen € 3,00 per stuk, waarbij u en uw gasten de keuze hebben 
uit een glas frisdrank, tapbier of huiswijn.
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Contact

Hotel Spaander is dé locatie voor uw meeting, training, 
presentatie of workshop. Wij luisteren graag naar uw 
wensen en nemen de volledige organisatie voor u uit 
handen. Onze ambiance zal uw gasten zeker verrassen!

Ons sales team ontvangt u graag voor een persoonlijk 
gesprek.

+31 (0)299 363 595
info@spaander.com
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HOTEL 
SPAANDER

Haven 15 - 19
1131 EP Volendam
+31 299 363595

info@spaander.com
www.spaander.com


