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WELKOM BIJ
BAR BISTRO SAAM
In Bar Bistro SAAM brengen we een ode aan de Maas, de rivier die onze
stad spiegelt en verbindt. Het is de belangrijkste voedingsbodem voor
alles dat Maastricht te bieden heeft, van de typische materialen die
wij in ons interieur gebruiken tot de smaakvolle ingrediënten van
onze gerechten. Van zonsopgang tot zonsondergang ben je welkom om te
ontmoeten en ontspannen in SAAM, terwijl wij je onderdompelen in al
het moois dat de Maas voortbrengt.
In dit foodbook inspireren wij je met een selectie van ons aanbod. Heb
je speciale wensen? Laat het ons dan vooral weten zodat wij een op
maat gemaakt voorstel kunnen maken.
Onze foodvisie
Ons team staat klaar om aan deze beleving invulling te geven met
culinaire verwennerij. Samen creëren we graag jouw wereld van smaak.
In deze ambiance is het puur genieten voor jou en jouw gasten.
Een duurzame toekomst begint bij onszelf. In Bar Bistro SAAM willen we
op de juiste manier omgaan met onze omgeving. Als constant groeiende
organisatie maken wij samen met onze partners en leveranciers een
enorme impact. Met de focus op de juiste issues zorgen we voor elkaar
én voor de volgende generatie.
Voor vragen en advies omtrent jouw bijeenkomst bij Bar Bistro SAAM
helpen wij je graag verder.
Met vriendelijke groet,
Myrthe de Haas | Horecamanager Bar Bistro SAAM
Dieetwensen & allergieën
Uiteraard houden wij rekening met gasten met een dieetwensen of
allergiën. Graag vernemen wij deze wensen uiterlijk 5 werkdagen voor
aanvang van de bijeenkomst.

Algemene contactgegevens Bar Bistro SAAM:
T

+31 (0)43 20 41 590

E

info@barbistrosaam.nl

Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn per persoon en excl. BTW.
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PRIVATE DINING
De private dining is een aparte ruimte boven het restaurant
met een capaciteit van 24 zitplaatsen. De ruimte is gevuld
met modulaire tafels en een loungehoek, voor een echt
woonkamergevoel. Het leent zich uitstekend voor bijeenkomsten
met een besloten karakter zoals vergaderingen, trainingen,
presentaties en diners.
Hiernaast beschikt de ruimte over audiovisuele faciliteiten,
wat het een uitstekende vergaderlocatie maakt. Hierbij zit
onbeperkt koffie, thee en water inbegrepen. Ook zorgen wij
voor een flipover met stiften, notitieblok en schrijfwaren.
Tevens kunnen uw gasten gratis parkeren.
Halve dag
Hele dag

42,50 per persoon
47,50 per persoon

Wilt u tijdens de vergadering een lunch? Dat is uiteraard
mogelijk. Bekijk de mogelijkheden die hierna in het foodbook
worden genoemd bij lunch.
Mag het ietsje meer zijn?
Diverse zoetigheden zoals mini muffin,blondie en brownies
Croissant 			
Chocolade croissant/ koffiebroodje/ cinnamonrol		
Macaron in bedrijfskleuren
Luxe koeken 			
Bananenbrood 			
Saucijzen- of worstenbroodjes (ook Vega mogelijk) 		
Punt Limburgse vlaai
Verse smoothie
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2,50
2,25
2,75
3,25
3,25
3,50
3,50
3,95
4,50
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EVENT SPACE
Vooraan in SAAM ligt de Event Space, een door middel van een glazen
wand af te sluiten gedeelte van het restaurant. De ruimte beschikt
over een grote bar en is daardoor erg geschikt voor groepen en
bijeenkomsten met een informeel karakter zoals borrels, recepties,
events of diner. Bij lekker weer is het mogelijk om een gedeelte van
het terras hierbij te betrekken.
De zitcapaciteit van de Event Space beslaat 36 personen, staand kunnen
er zo’n 60 gasten terecht.

RUIMTES
Naast Bar Bistro SAAM zijn er diverse zalen gelegen. Deze ruimtes
zijn ideaal wanneer u eerst een programma of presentatie heeft.
Onafhankelijk hebben ze een zitcapaciteit van 80 en 105 personen.
De zalen kunnen samen en individueel gehuurd worden. Buiten de zaal
kunnen wij een buffet klaarzetten waar uw gasten kunnen genieten van
iets lekkers! Met aansluitend een borrel in de event space.
MECC Maastricht
Hiernaast heeft het MECC nog talloze vergaderzalen te huur, waar ook
onze catering mogelijk is. Kijk voor meer informatie op www.mecc.nl.
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BAR BISTRO SAAM
Tevens is het mogelijk om Bar Bistro SAAM volledig af te huren
voor een exclusief diner of feest voor een groter gezelschap.
Denk hierbij aan verjaardagsfeest met DJ of livemuziek, een
personeelsfeest voor 150 gasten of een exclusief diner voor uw
relaties voor 80 personen. Dit is ook mogelijk op een zaterdag
of zondag. We maken graag een voorstel op maat.
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ONTBIJT
Start je dag goed met een kop koffie of thee en iets lekkers!
Onderstaand arrangement is gebaseerd op 60 minuten en te bestellen
vanaf 10 personen.
8 UURTJE
• Gekookt eitje
• Griekse yoghurt met granola en fruit
• Een wentelteefje van brioche
• Mini croissant en een mini broodje met stroop en kaas.
• Koffie, thee of jus

13,25

KOFFIE
Onderstaand arrangement is te bestellen vanaf 10 personen.
ENERGIZER
• Koffie of thee
• Iets lekkers, zoals een stuk vegan bananenbrood, vegan
brownie, een huisgemaakte Luikse wafel of Limburgse vlaai
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6,95
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LUNCH
Onderstaande arrangementen hebben een duur van 60 minuten. Afhankelijk
van het aantal gasten plaatsen wij de gerechten op tafel of op een
buffet.
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•
•
•
•
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UURTJE
Een soepje gemaakt van groenten uit het seizoen
Een kroket
Brood met wisselend beleg
Limburgse ‘kauw sjotel’
Koffie of thee en water

GEWOONWEG VERANTWOORD
Uitgaande van 2,5 items per persoon:
• Brood met divers beleg zoals tonijnsalade, hummus, oude kaas
• Sap (zoals jus d’orange) en een karaf water

14,95

18,50

HAPPY, HUNGRY AND HEALTHY
21,50
Uitgaande van 2,5 items per persoon:
• Luxe belegd brood, zoals desem met carpaccio en truffelmayonaise
• Groentewrap met bijvoorbeeld avocadospread, ei, tomaat en
gemarineerde rode ui
• Een seizoenssalade
• Sap (zoals jus d’orange) en een karaf water

LIEVER EEN WARME LUNCH?
Pasta van het seizoen (ook vega mogelijk)
Limburgs Zoervleisj met friet, sla en mayonaise
Big MECC Burger met friet (ook vega mogelijk)
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15,50
14,45
15,50
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BORREL
Bij Bar Bistro SAAM kun je ook terecht voor het organiseren van
een borrel. Hieronder staan enkele mogelijkheden ter inspiratie.
De arrangementen duren 60 minuten en zijn gebaseerd op 3 hapjes per
persoon.

WELKOMSTDRANKJES
Prosecco
Seizoensgebonden huisaperitief
Virgin huisaperitief
Cocktail 		
Champagne

Mag de borrel ietsje meer zijn?
Flatbread met labneh
Gefrituurde garnalen met chilisaus
Falafel balletjes met hummus
Heuvelland ham met brioce brood
Bitterballen met mosterd (7 stuks)
Limburgse charcuterie
Borrel garnituur (12 stuks)
Nacho’s met cheddar kaas, guacamole, crème fraîche
en tomatensalsa
SAAM Plank to share (voor 2 personen)

16

3,65
6,45
6,45
7,75
8,25
8,25
8,75
9,60
17,45

5,65
5,65
5,65
vanaf 9,45
11,75

BASIC BORRELARRANGEMENT
• Hollands drankassortiment: (alcoholvrij) bier, huiswijnen,
frisdranken, mineraalwaters, sappen, koffie en thee
• Bitterballen, mini vegetarische loempia’s, kaas en worst
• Luxe notenmix en knapperige grissini op tafel

18,50

LIMBURGS BORRELARRANGEMENT
• Hollands drankassortiment: (alcoholvrij) bier, huiswijnen,
frisdranken, mineraalwaters, sappen, koffie en thee
• Brioche brood met huisgemaakte paté en seizoenschutney
• Oesterzwambitterballen uit Schimmert
• Diverse Limburgse worsten en kazen met garnituren op tafel

23,65

ITALIAANS BORRELARRANGEMENT
• Hollands drankassortiment: (alcoholvrij) bier, huiswijnen,
frisdranken, mineraalwaters, sappen, koffie en thee
• Huisgemaakte arancini, bruschetta, polenta sticks en caprese
spiesjes
• Olijven en truffelchips op tafel

27,50

Wil je de borrel verlengen?
Het aantal hapjes blijft gelijk, verlenging geldt voor dranken.
30 minuten 									
60 minuten 									

2,65
4,75
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DINER
Sluit je dag af met een gezellig diner! Onderstaande diner suggesties
zijn vanaf 10 personen te bestellen en zijn exclusief drankjes.

SAAM MAAND MENU
vanaf 26,25 en 34,25
Wij serveren een wisselend 2- en 3-gangen maand menu. Informeer
bij ons naar het menu voor de betreffende maand.

DAGHAP
vanaf 12,50
Informeer naar een daghap die wij voor groepen of bedrijven aanbieden.
De prijs is afhankelijk van het gerecht.

ITALIAANS SHARED DINER
31,00
Tijdens dit diner plaatsen wij in 3-gangen alle gerechtjes op tafel
zodat men hier samen van kan genieten. Onderstaande gerechten zijn ter
inspiratie, het kan zijn dat de invulling iets afwijkt in verband met
de producten uit het seizoen.

Primi
• Salade fregola met mini mozzarella, basilicum en tomaatjes
• Panzanella salade met brood, tomaat, olijven, rode ui en kappertjesa
• Huisgemaakte Minestrone soep
• Focaccia met olijventapenade en olijfolie
Secondi
• Canneloni met spinazie, ricotta, paddenstoelen en pecorino
• Ragu bolognese met spaghetti
• Pasta scampi met tomaatjes, citroen, peterselie en kreeftensaus
Dolce
• Mini tiramisu
• Mini panna cotta van bloedsinaasappel en chococrumble

Extra opties
Flatbread met labneh
Friet met mayonaise
Gemengde groene salade
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3,65
3,85
4,85
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DINER
WALKING DINNER
Het walking dinner is een luxe diner met handzame gerechten, die
staand uitgeserveerd wordt. Ook hier houden we zoveel mogelijk
rekening met seizoensgebonden producten. Hieronder een menu ter
inspiratie.
•
•
•

Zalmtartaar met rode biet en piccalilly schuim
Zacht gegaarde rundersukade met aardappelpuree, een schuim van
daslook en meiraap
Tiramisu met stroopwafel en karamel

4 GANGEN
5 GANGEN
6 GANGEN

vanaf 39,50
vanaf 46,50
vanaf 52,50

DINERBUFFET
Dinerbuffetten verzorgen we op aanvraag vanaf 30 personen.

DRANKEN
Bovenstaande diner opties zijn exclusief dranken. We servren dranken
op basis van nacalculatie of in een arrangement. Tijdens het
arrangement serveren we een Hollands drankenassortiment, bestaande uit
onbeperkt (alcoholvrij) bier, huiswijnen, frisdranken, mineraalwaters,
sappen, koffie en thee.
1
2
3
4
5
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UUR
UUR
UUR
UUR
UUR

13,95
18,65
24,25
28,65
33,25
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TAKE AWAY
Geen tijd om te tafelen? Wil je jouw gasten iets meegeven voor
onderweg? Of is het simpelweg te lekker weer om binnen te zitten? Ga
langs in de SAAM Deli!
Hier verkopen we eten en drinken waar je buiten, thuis of onderweg van
kunt genieten, zoals de tosti SAAM of een baguette met het beroemde
gehaktbrood van Saveurs. Scan de QR-code om het actuele menu te
bekijken. Bestellen doe je vervolgens aan de kassa van de deli.
Ook nemen we bestellingen voor kantoren aan, die telefonisch besteld
kunnen worden en wij op een afgesproken tijdstip klaar zetten voor
afhalen. Bel ons op +31 (0)43 204 15 90.
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Bar Bistro Saam
Forum 100
6229 GV Maastricht
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+31 (0)43 204 15 90
info@barbistrosaam.nl
www.barbistriomsaam.nl

