


Dutch Car Club is een initiatief van 
Carstorage & Go om mensen met een 
passie voor auto’s met elkaar te verbinden. 
De leden van de Dutch Car Club zijn 
liefhebbers van klassieke en/of bijzondere 
auto’s en zij komen maandelijks bijeen in 
onze businessclub met bar.

De Businesclub Carstorage
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De businessclub is gelegen in het pand van 
Carstorage & Go. Naast een vergader- en 
borrellocatie, leent deze locatie zich 
uitstekend voor bijvoorbeeld de 
presentatie van een nieuwe auto. 
Leden van de Dutch Car Club kunnen tegen 
aantrekkelijke tarieven gebruikmaken van 
de businessclub voor besloten 
aangelegenheden.

Mogelijkheden Businessclub
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Bij Carstorage & Go zijn we van alle markten thuis op het 
gebied van zakelijke evenementen. Zo kun je er terecht in onze  
Businessclub voor een zakelijke borrel maar kun je er net zo 
goed een leuke (eindejaar)borrel organiseren. 
Verschillende dingen combineren kan natuurlijk ook. Wat dacht 
je bijvoorbeeld van een ochtend brainstormen, om af te sluiten 
met een lekkere lunch? 
Hoe groot je team is maakt bovendien niet uit, want hier kun je 
altijd terecht. Carstorage & Go biedt arrangementen aan voor 
groepen van twee tot honderd personen.

De Businessclub als unieke 
borrellocatie!
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Houd je jouw zakelijke borrel bij Carstorage & Go, dan 
wordt het een middag om nooit te vergeten!
Bier en de lekkerste wijn drinken tussen de mooiste
auto’s? 
Dat kan hier gewoon!
Ook leuk, bijvoorbeeld als teamuitje: een rondleiding 
volgen door de mooiste auto’s. 
Wij  vertellen je graag alles over de mooiste en luxe
auto’s

Borrelen tussen de mooiste 
auto’s 
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Bent u of of een van uw gasten een auto 
liefhebber, dan is deze locatie van Carstorage & Go 
een feest voor uw ogen en een feest voor uw 
smaak! 

Bij Carstorage & Go kan u met 100 gasten dineren 
en een heerlijk 3,4 of 5 gangen diner nuttigen 
tussen de mooiste auto’s zoals Ferrari en Porsche 
’s.

Dineren tussen de Ferrari’s
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Huur voor max. 2 uur €200,-

Huur voor 1 dagdeel €400,-

Huur voor 2 dagdelen €675,-

Deze prijzen zijn exclusief drank en eten.

Businessclub 15 gasten in verband met Coronamaatregelen

Kosten borrel in de Businessclub Carstorage & Go
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Huur voor max. 2 uur € 600,-

Huur voor 1 dagdeel € 900,-

Huur voor 2 dagdelen € 1375,-

Deze prijzen zijn exclusief drank en eten.

75 gasten in verband met Coronamaatregelen

Kosten dineren tussen de Ferrari’s
bij Carstorage & Go
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DISH Catering biedt u veel culinaire mogelijkheden. 

Zo serveren wij prachtige drie, vier- of vijfgangen menu’s, 
smakelijke buffetten en informele walking diners. 
Wij werken uitsluitend met verse en seizoensgebonden 
ingrediënten en houden uiteraard rekening met dieetwensen 
en allergieën. 

Eigenaar Patrick Dullaart neemt graag de tijd om samen met 
u de culinaire samenstelling van het diner vast te stellen 

Culinaire invulling
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Wij serveren u eerst een dagverse soep. Hierna serveren wij 3 
luxe belegde broodjes per persoon op etagères. 

Verschillende vruchtensappen, melk en karnemelk zijn 
inclusief. 

Nadat u allen de broodjes heeft genuttigd kunt u kiezen 
tussen een verse fruitsalade of een heerlijk kopje koffie of 
thee.

Luxe sandwich lunch € 18,50 per 
persoon
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Diverse biologische broodsoorten, salades, tomaat, 
komkommer, olijven-tapenade, boter, kruidenboter, 
tapenade, citrus dressing, balsamico-dressing. Daarnaast 
vindt u diverse gesneden kazen en vleeswaren. Ook vindt u 
een assortiment aan vis met o.a. gerookte zalm, gerookte 
makreel en garnalen in cocktailsaus. 

Tevens serveren wij een warm vlees- en visgerecht met 
bijbehorend garnituur met gepofte tomaatjes. 
Het dessert is vers gesneden fruit, verschillende taartjes en 
een assortiment kazen met vijgenbrood en noten.

Lunchbuffet € 29,50 per 
persoon
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Wij ontvangen uw gasten met een sprankelend glas Cava en 
bieden een uitgebreide selectie van Betjeman en Barton 
thee. Wij serveren op etagères een assortiment aan 
zoetigheden.

Waaronder brownies, macarons, mini muffins, scones met 
verse room en lemoncurd.

Tevens serveren wij luxe belegde sandwiches met o.a. 
gerookte zalm. 
Ook serveren wij een warme hartigheid. Denk hierbij aan een 
mini quiche.

High Tea € 23,50 per persoon
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Twee gangenmenu € 32,00 per persoon

Drie gangenmenu € 43,50 per persoon

Vier gangenmenu € 50,00 per persoon
Vijf gangenmenu € 57,50 per persoon

Verschillende seizoensgebonden 
menu’s voor lunches en diners 
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Diverse broodsoorten, salades, tomaat, komkommer, 
olijven-tapenade, boter, kruidenboter, citrus dressing, 
balsamico-dressing. 
Daarnaast vindt u een charcuterie (diverse gesneden 
hammen, en worsten) en carpaccio met rucola, 
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise. 

Ook vindt u een assortiment aan vis met o.a. gerookte zalm 
en garnalen in cocktailsaus. Tevens serveren wij een warm 
vlees- en visgerecht met bijbehorend garnituur met gepofte 
tomaatjes.
Het dessert is vers gesneden fruit, verschillende taartjes en 
een assortiment kazen met vijgenbrood en noten.

Fiat Buffet € 41,00 per persoon
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Diverse broodsoorten, luxe salades (o.a. Caesar salade, 
salade niçoise), tomaat, komkommer,

Olijven-tapenade, boter, kruidenboter, citrus dressing, 
balsamico-dressing. Daarnaast vindt u een charcuterie 
(diverse gesneden hammen, en worsten), carpaccio met 
rucola, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise en een Vitello
tonato. 

Ook vindt u een uitgebreid assortiment aan vis met o.a. 
gerookte zalm, makreel, heilbot en garnalen in cocktailsaus.

Tevens serveren wij een warm rundvlees- en visgerecht met 
bijbehorend garnituur met gepofte tomaatjes. 

Het dessert is vers gesneden fruit, panna cotta, brownies, 
chocolademousse, verschillende taartjes en een luxe 
kaasplank met diverse kazen met vijgenbrood en noten.

Alfa Buffet € 43,50 per persoon
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Middels een buffet kunt u gebruik maken van; diverse 
Bourgondische broden, luxe salades (zoals aardappelsalade, 
pastasalade en een groene salade), tomaat, komkommer, 
olijven, boter, kruidenboter, tapenade, citrus dressing, 
balsamico-dressing.
Daarnaast vindt u een charcuterie (diverse gesneden 
hammen, en worsten) en carpaccio met rucola, Parmezaanse 
kaas en truffelmayonaise.
Ook vindt u een uitgebreid assortiment aan vis met o.a. 
gerookte zalm en garnalen in cocktailsaus. 
Tevens grillen wij voor u runder entrecote (in zijn geheel 
bereid in rode wijnsaus), dagverse vis, kipspiesjes, 
gemarineerde gamba en groenten.
Het dessert is vers gesneden fruit, verschillende taartjes en 
een assortiment kazen met vijgenbrood, noten en landgoed 
appelstroop. 

Ferrari buffet € 49,00 per persoon
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Vijf gangenmenu € 42,00 per persoon
Zes gangenmenu € 46,00 per persoon
Zeven gangenmenu€ 50,00 per persoon

Carstorage & Go seizoensgebonden 
Walking dinner
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Gegrilde Albacore tonijn met quinoa salade, lamsoren, 
komkommer en citroenmayonaise

Gerookte kalfsentrecote met buffel-mozzarella, crème van 
gepofte paprika, basilicum

Kreeftensoep met rouleau van kreeft, crème fraiche
Op de huidgebakken Corvina filet met wortelrisotto, 
trostomaatje, kreeftensaus

Gebraden eendenborst met bietjes, mousseline, gevogeltejus 
met zoethout

Gegrilde kalfsentrecote met roseval aardappel, sjalottenjus
Taartje van groene appel met appelcompote, appelbloesem, 
groene appel sorbet

Witte chocolademousse met gemarineerd rood fruit en 
bladgoud

Dit zijn enkele voorbeelden van 
gerechten waar uit gekozen kan worden
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A

Wij ontvangen u en uw gasten graag hoffelijk met een van de 
volgende arrangementen.

• Ontvangst 911 € 5,00 per persoon
Wij ontvangen u en uw gasten graag met een kopje koffie, thee of 
frisdrank.
• Ontvangst 358 € 6,50 per persoon

Wij ontvangen u en uw gasten graag met een kopje koffie, thee of 
frisdrank. Hierbij serveren wij een kleine zoetigheid.
• Ontvangst Enzo € 12,50 per persoon

Wij ontvangen u en uw gasten graag met een sprankelend glas 
Cava Conde de Caralt Brut.

Hierbij serveren wij een kleine zoetigheid. Na het glas Cava 
hebben uw gasten de mogelijkheid om een kopje koffie, thee of 
frisdrank te bestellen.

Bovenstaande arrangementen zijn exclusief zaalhuur.

Arrangementen
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• Receptie Alfa € 31,50 per persoon

Wij serveren twee uur lang onbeperkt binnenlands gedistilleerd 
dranken, denkt u hierbij aan tapbier, huiswijnen, frisdranken, jus 
d’orange, mineraalwater, koffie en thee.
Bij ontvangst staan er borrelplateaus met olijven, diverse noten, 
peppadews en kaaskoekjes voor u op de tafels. Gedurende de receptie 
serveren wij u en uw gasten drie stuks gemengd warm bittergarnituur 
per persoon.

• Receptie Bentley € 41,50 per Persoon

Wij verwelkomen u en uw gasten feestelijk met een glas Cava Conde de 
Caralt Brut. Vervolgens serveren wij twee uur lang onbeperkt dranken 
binnenlands gedistilleerd. Bij ontvangst staan er borrelplateaus met 
olijven, diverse noten, peppadews en kaaskoekjes voor u op de tafels. 
Gedurende de receptie serveren wij u en uw gasten twee stuks 
gemengd warm bittergarnituur per persoon en twee stuks luxe 
crostini’s per persoon.

Borrel
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DISH Catering
Prisma 36
2495 AR Den Haag
T: 070-3626240
T: 06-28541901
W: www.dishcatering.nl
E: contactus@dishcatering.nl


