
In Jopen Proeflokaal Waarderpolder draait alles om beleving. 
Het eigentijdse café met keuken bevindt zich te midden van de 
productiehallen van Jopen. Vanuit het Proeflokaal heb je direct zicht 
op de volautomatische bottellijn en het tweede brouwhuis van Jopen.

‘PROEVEN, BELEVEN & GENIETEN

ARRANGEMENTEN



Jopen Proeflokaal Waarderpolder bevindt zich te midden van de productiehallen van Jopen, waar na vergisting de 
brouwsels uit de Jopenkerk en het brouwhuis in de Waarderpolder verder worden verwerkt. Hier wordt het bier 
gelagerd en op fles of vat afgevuld. De innovatieve en volautomatische bottellijn die je hier kan bezichtigen, is in 
nauwe samenwerking met het brouwteam van Jopen ontwikkeld. 

In de productiehal en het tweede brouwhuis is volop bedrijvigheid gaande, wat je vanuit het Proeflokaal kunt 
aanschouwen. Onder het genot van een ambachtelijk Jopenbier gunt Jopen Proeflokaal Waarderpolder je een 
uniek kijkje achter de schermen. Een beleving voor alle zintuigen.
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INHOUD

In deze brochure vind je onze standaard arrangementen voor vergaderingen, 
bierproeverijen, diners, borrels, lunches of zelfs een barbecue. Uiteraard maken wij 
graag een offerte op maat. Tevens kan een zakelijke bijeenkomst gecombineerd 
worden met een van onze activiteiten en uitjes. 

Informeer naar de mogelijkheden bij onze evenementenmanagers. 



Klein ontbijt
Kom gezellig in het Proeflokaal ontbijten! Voor slechts € 7,- krijg je een vers bakje koffie, cappuccino, koffie verkeerd of 
thee naar keuze, verse jus d’orange en een croissant met boter, kaas en/of jam.

Lunch à la carte
Kom voor een heerlijke lunch, zakelijk of privé, met diverse belegde broodjes, uitsmijters en wekelijks wisselende soep. 
Mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

Lunch to go
Wil je genieten van onze heerlijke gerechten, maar heb je geen tijd om in Jopen Proeflokaal Waarderpolder plaats 
te nemen? Je kunt nu ook thuis of op het werk genieten van ontbijt, vers belegde broodjes, gezonde salades en 
smakelijke borrelhappen. Bestellen kan ter plekke of via de website www.jopenproeflokaal.nl (uitsluitend afhaal, geen 
bezorging).

Borrel
Elke dag ben je van harte welkom voor de borrel. Proef de diverse Jopenbieren aan de unieke bar, proef onze Jopen 
bierbitterballen of bestel een ambachtelijk kaas/worstplankje. Kom je met een groep groter dan 20 personen, dan 
horen wij dat graag van tevoren. Tevens kunnen wij voor groepen een offerte opmaken voor borrelhapjes.

Diner: warme hap | donderdag en vrijdag
Sluit de week goed af met een borrel en een heerlijke warme hap! Elke donderdag- en vrijdagmiddag maakt onze chef 
een heerlijk avondmaal klaar waarbij we je graag uitnodigen om aan te schuiven. 
Elke week een ander gerecht voor € 12,50 per persoon, vanaf 16.00 tot 20.00 uur.

KLEIN ONTBIJT, LUNCH, BORREL EN DINER



Ingedekte lunch vanaf 10 personen
Voor groepen vanaf tien personen kunnen wij een ingedekte lunch verzorgen. De ingedekte lunch bestaat uit 
mandjes met brood, schalen kaas en vleeswaar, hardgekookte eitjes, salade, verse jus d’orange en melk.
Prijs: € 15,- per persoon.

Lunch met belegde broodjes
Een andere mogelijkheid voor groepen vanaf 10 personen is om diverse belegde broodjes met verschillende soorten 
beleg op schalen te serveren. 

Een voorbeeld: 

- Pistoletje bruin en wit: met divers beleg, vlees, vis en vega à € 4,- p.p. 
- Luxe broodjes: meergranen en wit met divers beleg, vlees, vis en vega à € 5,- p.p. 
- Zachte broodjes met kroket: à € 3,50 p.p.

Heb je liever een andere invulling voor de lunch? Wij denken graag met je mee!

LUNCH VOOR GROEPEN

Het is mogelijk om Jopen Proeflokaal Waarderpolder voor een besloten event te reserveren, op basis van 
beschikbaarheid. Voor een besloten evenement, privé of zakelijk, vragen wij geen zaalhuur maar een minimale omzet. 
Voor een dagdeel (ca. 4 uur) € 500,- en een hele dag (ca. 8 uur) € 750,-. Ook mogelijk in combinatie met diner.
De mogelijkheden voor diner zijn als volgt:

3-gangen diner

Voor het 3-gangendiner bieden we een 3-tal menu’s* waaruit je van te voren een keuze kunt maken. Voor de gehele 
groep geldt dan hetzelfde menu, uiteraard houden we wel rekening met eventuele dieetwensen en allergieën.

 
 Adriaan Menu à € 24,50 p.p.

 Vooraf                 : Soep van de dag (vegetarisch)
 Hoofdgerecht    : Stoofpotje van Jopen, geserveerd met geroosterde aardappelen en gepofte groente
 Nagerecht          : Koffie

 Hoppen Menu à € 29,50 p.p.

 Vooraf  : Caesar salade
 Hoofdgerecht : Kabeljauwfilet met mousseline van aardappel, hollandaise saus en groente
 Nagerecht : Chocolade nemesis met een sabayon van Jopen Koyt 

 Koyt Menu à € 34,50 p.p.

 Vooraf  : Carpaccio van rundermuis
 Hoofdgerecht : Entrecôte, jus, knoflookboter, geroosterde aardappelen en groente
 Nagerecht : Kazen, selectie van Nederlandse kazen 

DINER VOOR GROEPEN



BBQ 

De BBQ  kunnen we eenvoudig of uitgebreid aanbieden:

 BBQ Jacobus – € 22,50 p.p. 
 Saté van kippendijen, groene salade, hamburgers (rund), brood, bierworsten, kruidenboter, gemarineerde   
 speklappen, saté-, knoflook- en cocktailsaus.

 BBQ Extra Stout - € 27,50 p.p. 
 Saté van varkenshaas, groene salade, bierworsten, brood, gemarineerde kip drumsticks, kruidenboter, 
 gemarineerde biefstuklapjes, satésaus, zalm in folie, knoflook- en cocktailsaus, BBQsaus en huisgemaakte 
 huzarensalade.

  BBQ  Ongelovige Thomas - € 32,50 p.p. 
 Saté van ossenhaas, groene salade, bacon sushirol met gehakt en Emmenthaler, brood, kip op bierblik, 
 kruidenboter, runderlende, satésaus, gamba’s in knoflook en groene kruiden, knoflooksaus, portobello’s met 
 kruidenkaas, cocktailsaus, BBQsaus, huisgemaakte huzarensalade en tomatensalade.

Het is ook mogelijk om een buffet van voor- en/of nagerechten aan de BBQ toe te voegen.

Buffet

Buffet voorgerechten € 10,- p.p.
Het buffet bestaat uit vis- en vleesvoorgerechten (vegetarisch op aanvraag).

Buffet hoofdgerechten € 22,50 p.p.
Het buffet bestaat uit vis-, vlees- en vegetarische gerechten. 

Voor een meerprijs ook met voor- en/of nagerecht mogelijk:
Soep uit hotpot € 3,50.
Zoet nagerecht € 3,50.

Nagerechtenbuffet € 6,95 p.p. 
Diverse bavaroise, ijstaarten (met meer dan 50 personen ook petit fours).

Walking dinner

Een walking dinner bestaat uit diverse kleine(re) gerechten, het aantal gangen bepaal je zelf.  Alle gerechten kun je in 
borrelopstelling nuttigen waardoor er een ongedwongen sfeer ontstaat.
 
 5-gangen walking dinner: € 32,50 p.p. 
 6-gangen walking dinner: € 37,50 p.p.
 7-gangen walking dinner: € 42,50 p.p.

DINER VOOR GROEPEN



BIERPROEVERIJEN

Combineer je bezoek in het Proeflokaal met een van onze bierproeverijen of bier-spijsproeverijen. 

Barproeverijen

Benieuwd naar de verschillende Jopenbieren? Bestel een miniproeverij of een High Beer aan de bar!

Placematproeverij  
3 proefglazen Jopenbier. 
Prijs: afhankelijk van de gekozen Jopenbieren. Elke dag beschikbaar.

High Beer
3 proefglazen Jopenbier en zes bijpassende hapjes.
Prijs: € 22,50 per persoon.
Dagelijks mogelijk van 15.00 tot 19.00 uur. 
Het is noodzakelijk om vooraf te reserveren.

Rondleiding met placematproeverij 
Elke woensdag en zaterdag om 15.00 uur zijn er rondleidingen met aansluitend
een placematproeverij met 3 proefglazen Jopenbier. 
Prijs: € 10,- per persoon. Tickets zijn uitsluitend online te koop (mogelijk voor 1-15 pers.)



Rondleidingen en proeverijen voor groepen (vanaf 10 personen)

Bierproeverij ca 1,5 uur 
Rondleiding in het nieuwe brouwhuis, presentatie over het ontstaan van Jopenbier en de nieuwste 
ontwikkelingen, een bierproeverij bestaande uit 3 proefglazen Jopenbier, een glas Jopenbier naar keuze en een 
presentje.
Prijs: € 19,50 per persoon (vanaf 10 personen).

Bier-spijsproeverij ca 1,5 uur
Rondleiding in het nieuwe brouwhuis, presentatie over het ontstaan van Jopenbier en de nieuwste 
ontwikkelingen, een bierproeverij bestaande uit 3 proefglazen Jopenbier met bijpassende hapjes, een glas 
Jopenbier naar keuze en een presentje.
Prijs: € 24,50 per persoon (vanaf 10 personen).

Totaal belevenis Jopenbier ca. 2,5 uur
Bezoek de brouwerijen van Jopenbier met een bierproeverij. Ontvangst in de Pastorie van de Jopenkerk met 
drankje en presentatiefilm. Vertrek naar Jopen Proeflokaal Waarderpolder voor een rondleiding en bierproeverij 
bestaande uit 3 proefglazen Jopenbier. Vertrek naar de Jopenkerk voor een afsluitend Jopenbier (of ander drankje) 
naar keuze en een presentje. Deze kan in het café genuttigd worden met uitzicht op de brouwketels. 
Prijs: € 32,50 per persoon.

Bier & Kaas Proeverij ca. 3 uur
Een unieke proeverij in samenwerking met Betty Koster van l’amuse uit IJmuiden en Amsterdam!
Leer alles over perfecte bier-kaascombinaties tijdens deze masterclass.
Prijs op basis van minimaal 30 personen, maximaal 60 personen. 
Prijs: € 32,50 per persoon.

Bier & Oester Proeverij ca. 3 uur
Een unieke en uitgebreide proeverij in samenwerking met Marcus van den Noord van Zilt en Zalig uit Amsterdam. 
De Ieren weten het al eeuwen: bier en oesters gaan perfect samen. Een klassiek  aperitief in Ierland is stout met 
oesters. Leer alles over oesters en bier tijdens deze masterclass.
Prijs op basis van minimaal 30 personen, maximaal 60 personen. 
Prijs: € 37,50 per persoon.

Bier & Chocolade Proeverij ca. 3 uur
Een wel heel bijzondere proeverij! Dat bier en chocolade goed samengaan, leer en proef je op deze avond!
Deze masterclass verzorgt Jopen samen met Gert van Soest van Chocolaterie Pierre in  Hillegom en Haarlem. 
Prijs op basis van minimaal 30 personen, maximaal 60 personen. 
Prijs: € 27,- per persoon.

Alleen op reservering, op basis van beschikbaarheid. 
Vraag ook naar onze nieuwe formats zoals Bier & Gastronomie en Bier & Curry proeverijen.
Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en op basis van definitief aantal personen.

BIERPROEVERIJEN



Voor een besloten evenement, privé of zakelijk, vragen wij geen zaalhuur maar een 
minimale omzet.

- Voor een dagdeel (ca. 4 uur) = € 500,-.
- Voor een hele dag (ca. 8 uur) = € 750,-.

Of het nu gaat om een vergadering, seminar, brainstormsessie of een gezellige borrel,  
wij maken graag een offerte op maat. Omdat wij niet met standaard vergader- of 
borrelarrangementen werken, horen wij graag wat de wensen zijn. Aan de hand daarvan 
maken wij een passend voorstel, bijvoorbeeld in combinatie met een lunch, bierproeverij 
of diner. 

Geïnteresseerd? Laat ons weten wat je wensen zijn, dan stellen wij graag een vrijblijvende 
offerte op. 

Dat kan in Jopen Proeflokaal Waarderpolder! 

We ontvangen je graag in ons sfeervolle Proeflokaal 
Waarderpolder voor een kop koffie met gebak, lunch, diner en 
bierproeverijen. Zowel zakelijk als in privésfeer kun je bij ons 
terecht. Voor iedere gelegenheid verzorgen wij een passend 
arrangement. Wij denken graag vrijblijvend met je mee om 
alles tot in de puntjes te verzorgen. Bovendien beschikt Jopen 
Proeflokaal Waarderpolder over een semi-besloten ruimte.  
In de ‘Board Room’ is ruimte voor maximaal 12 personen.

Wil je met je bedrijf of team vergaderen in een unieke ruimte in Haarlem?

ZAALHUUR EN CAPACITEIT

BEDRIJFS- EN PRIVÉ-EVENTS

BORREL/
WALKING DINNER

100 PERS

THEATER

40 PERS

DINER - SIT - DOWN
combinatie van hoge

en lage tafels

70 PERS

BOARDROOM

12 PERS



Jopen Proeflokaal Waarderpolder

Emrikweg 21
2031 BT Haarlem
www.jopenproeflokaal.nl

023 533 41 14
evenementen@jopenbier.nl

Openingstijden 

Maandag 10.00 – 19.00 uur
Dinsdag  10.00 – 19.00 uur
Woensdag 10.00 – 19.00 uur
Donderdag  10.00 – 20.00 uur
Vrijdag  10.00 – 20.00 uur
Zaterdag  12.00 – 18.00 uur
Zondag  gesloten

CONTACT 

facebook.com/ jopenproeflokaalwaarderpolder
facebook.com/jopenbier

twitter.com/jopenbier


