OVERDAG
VERZORGD VERGADEREN | €15
Onbeperkt koffie, thee en water. Spekkoek bij binnenkomst.
ONBEZORGD BORRELEN | €22,5
Twee uur onbeperkt borrelen met Kornuit bier, witte wijn Sauvignon Blanc, rode wijn Malbec,
en een selectie frisdranken. Koffie, thee en water. Inclusief bread & dips en voor ieder 4
Aziatische borrelhapjes.
KLEIN DAGARRANGEMENT | €39
Onbeperkt koffie, thee en water. Spekkoek bij ontvangst. Uitgebreide Aziatische
verrassingslunch van de chef (bestaand uit verschillende breads, sushi’s, salades en
curry’s).
GROOT DAGARRANGEMENT | €49
Onbeperkt koffie, thee en water. Spekkoek bij binnenkomst. Roze Bunker-limonades bij de
lunch, overige frisdranken buiten de lunch om. Uitgebreide Aziatische verrassingslunch van
de chef (bestaand uit verschillende breads, sushi’s, salades en curry’s).

OMZETGARANTIE THE DRAIN OVERDAG (12:00 - 17:00 UUR)
Wij werken niet met zaalhuur maar met een omzetgarantie. Deze dien je te behalen door
middel van consumptie.
MAANDAG T/M ZONDAG | €500

AVOND
the DRAIN is momenteel nog volop in ontwikkeling. Voor nu hebben we er ons POP UP
restaurant in gevestigd waarvoor je met minimaal 4 personen kunt reserveren en er ons
nieuwe CELEBRATION menu kunt komen proberen. Ook vegetarisch.
Bij the DRAIN vier je het leven en het diner met vrienden en anderen. Je schuift aan aan een
lange tafel (nu helaas ook wat korter i.v.m. corona) en krijgt verschillende LE:EN gerechten
op een feestelijke manier uitgeserveerd. Onze chefs bepalen wat, afhankelijk van het
seizoen. We hebben ook geweldige proeverijtjes van Aziatisch bier, whisky en/of saké. Zo
proef je 3 verschillende drankjes en hoor je er ook nog wat over.
CELEBRATION DINER | €29
CELEBRATION DINER MET DESSERT

| €34

CELEBRATION DINER EN ASIAN BEERS | €44
CELEBRATION DINER EN SAKE TASTING | €42,5
CELEBRATION DINER MET DESSERT EN WHISKY TASTING | €44
the DRAIN is ook af te huren. We hebben nu 2 ruimtes: the DRAIN PLAY en the DRAIN RAW.
In beide ruimtes kun je zelf wat organiseren (uiteraard in overleg met ons) en je kunt
er met je besloten eigen groep een CELEBRATION DINER en/of borrel organiseren, maar ook
vergaderingen etc zijn er mogelijk.
KLEIN BORRELHAPPENARRANGEMENT				€8
GROOT BORRELHAPPENARRANGEMENT				€14
KLEIN BORRELHAPPENARRANGEMENT & 2 UUR DRANKAFKOOP

€22,5

Je kunt ook een gezellige borrel bij ons houden. Hiervoor hebben we verschillende borrelhap
arrangementen, met of zonder drankafkoop.

OMZETGARANTIE THE DRAIN (18:00 - 23:30 UUR)
Wij werken niet met zaalhuur maar met een omzetgarantie per dagdeel. Deze dien je te
behalen door middel van consumptie. De omzetgarantie geldt in THE DRAIN per ruimte.
ZONDAG T/M DONDERDAG					€800
VRIJDAG EN ZATERDAG					€900

SUPPLEMENTEN

TECHNIEK

Eerder open p.p. en p.u. | €25
Divers fruit | €4,5
Snacks | €4,5
Welkomsbubbels | €5
Welkomscocktail | €8
Ombouwkosten | €300
Factuur | €10

Voor het gebruik van onze onderstaande
apparatuur vragen wij buiten de omzetgarantie
een meerprijs:
Beamer (HDMI - HDMI) | €50
Beamerscherm | €20
Losse boxen | €30
Flipovergebruik (2 in huis) | €15 p.s.
Microfoonhuur (1 in huis) | €25
We hebben geen technische kennis in huis. Dit
(of overige techniek) kun je bijboeken bij René
Spelt via Freewoodproductions@gmail.com.

ANNULERINGSKOSTEN

AANSPRAKELIJKHEID

Helaas zijn wij genoodzaakt annuleringskosten
te rekenen als er te laat geannuleerd wordt. We
kunnen de ruimte dan niet meer verhuren en hebben
waarschijnlijk al veel geregeld en ingekocht. We
hopen op jullie begrip. Wanneer je onze voorwaarden
ondertekent, ga je hiermee dan ook akkoord.

LE:EN is niet aansprakelijk voor verdwenen of
beschadigde eigendommen van anderen. LE:EN is
niet aansprakelijk voor enig letsel ontstaan
bij LE:EN / NEEL / the DRAIN. Eventuele schade
ontstaan in LE:EN, NEEL, of the DRAIN gemaakt
door de groep van de huurder, wordt in rekening
gebracht bij de huurder.

Tot 2 maanden voor de dag van happening
tot 1 maand voor de dag van happening
tot 14 dagen voor de dag van happening
tot 7 dagen voor de dag van happening
tot 3 dagen voor de dag van happening
3 dagen of minder voor de dag van happening

0%
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HUISREGELS
De ruimte wordt in originele staat achtergelaten, zoals deze bij binnenkomst is aangetroffen.
Er wordt zonder overleg met LE:EN niet geschoven met de meubels en alles blijft binnen in de
ruimte.
Er wordt niets opgehangen aan de muren, lampen en anderszins, mits goedgekeurd door LE:EN en
zelf weer opgeruimd.
Confetti, rijst, etc mag, mits zelf volledig opgeruimd voor vertrek.
Er komt niemand, behalve LE:EN personeel, achter de bar.
Er wordt binnen niet gerookt (dit kan aan de voorkant bij de hoofdingang)
De nooddeur mag alleen bij NOOD worden geopend.
De deur naar de parkeerplaats blijft dicht i.v.m. geluidsoverlast.
Er mag een DJ draaien in overleg met NEEL en uiterlijk tot 00:30.
Er mag GEEN versterkte LIVE muziek gespeeld worden.
LE:EN heeft een decibelmeter. Dit bepaalt het volume (niet meer dan 78db) van de muziek.Wanneer
LE:EN waarschuwt moet de muziek zachter. Bij de derde waarschuwing gaat de muziek uit.
Het is niet toegestaan in andere ruimtes te verblijven dan in de gehuurde ruimte.

