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UW EVENEMENT BIJ HET 
NATIONAAL MILITAIR MUSEUM
We heten u van harte welkom bij het Nationaal Militair Museum, de locatie voor 
evenementen van een ander kaliber. Een plek met allure, waar u uw vergadering, 
presentatie, (bedrijfs)feest of diner laat plaatsvinden met uitzicht over uitgestrekte 
natuur, temidden van een museumcollectie met voelbare historische betekenis  
voor Nederland. 
 
Meer dan twintig locaties binnen en buiten het Nationaal Militair Museum kunnen 
geheel in de stijl van uw bijeenkomst worden ingericht. Of het nu gaat om een 
kleinschalige bijeenkomst, congres met een diner of een groot festival, we hebben altijd 
een passende locatie voor uw evenement. Zo vergadert u in een echte Fokker F-27 
Troopship, dineert u tussen de tanks en borrelt u onder gevechtsvliegtuigen.

Naast een imposant museumgebouw beschikt het NMM tevens over een uitgestrekt 
buitenterrein, met uitzicht over vliegbasis Park Soesterberg, een beschermd 
natuurgebied van het Utrechts Landschap. Het leent zich uitstekend voor buiten- 
en sportieve activiteiten, maar ook grootschalige evenementen festivals en 
productpresentaties. Een terrein met oneindige mogelijkheden en faciliteiten, op slechts 
een steenworp afstand van de A28.

In deze brochure vertellen we u graag meer over het NMM als evenementenlocatie. Ter 
inspiratie heeft onze culinaire brigade enkele arrangementen voor u samengesteld, die 
u verderop in de brochure vindt. Graag benadrukken wij dat alles ter inspiratie geldt, wij 
behandelen alles als maatwerk en denken graag met u mee. Aarzel dan ook niet om 
voor meer informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op te nemen!

Met vriendelijke groeten,

CONTACT

Nationaal Militair Museum
Verlengde Paltzerweg 1
3768 MX Soest

T: 085 003 6022
E: zakelijk@nmm.nl
W: www.nmmzakelijk.nl
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BEGANE GROND

1 Dogfight
500 - 600 personen

2 F-16 theater
150 - 400 personen

3 Private dining
2x 10 personen

4 Klas van ‘45
30 personen

5 Dornier 24K
20 personen

6 Workshop
2x 30 personen

7 Tentlocatie
tot 2000 personen

8 Fokker F27
25 personen

9 Museumterras
200 - 500 personen

10 Onder de luifel
tot 800 personen



PLATTEGROND
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1e VERDIEPING

1 Auditorium
200 personen

2 Foyer
200 personen

3 Balkon
150 personen

4 Schatkamer
18 personen

5 Foyer schatkamer
80 personen

6 Espressobar
60 personen

7 Kabinet Dogfight
15 personen

8 ‘t Front
30 -40 personen

9 Kabinet Dome
8 personen



PLATTEGROND
BUITENTERREIN



AUDITORIUM
& FOYER
Het Auditorium is een grote ruimte 
in het museum met een tribune in 
theateropstelling van 200 stoelen. 

In combinatie met de aangrenzende 

Foyer, nabij de entree van het museum, 

is het Auditorium uitermate geschikt voor 

een congres, (product)presentatie of 

netwerkevenement.

SPECS
• Royaal podium met vast 

katheder.
• Voorzien van een groot scherm, 

beamer en versterkt (spreek)geluid
• Inschuifbare tribune voor minder 

gasten of extra break-out ruimte.
• Open de gordijnen en kijk uit over het 

Arsenaal van het museum.



BUITENTERREIN
Naast de locaties ín het museum zijn 
er veel mogelijkheden voor grote 
evenementen op ons buitenterrein van 
in totaal 20.000m2, dat omgetoverd kan 
worden tot een stijlvol festivalterrein, 
outdoor productpresentatie of dinerlocatie 
(eventueel met tenten). Ook beschikken 
wij over een openlucht Arena voor grote 
demo’s, shows en (theater)voorstellingen 
tot 3000 personen. Het complete 
buitenterrein leent zich uitstekend voor 
activiteiten als boogschieten, tank rijden, 
bootcamp en boogschieten. 



F-16 THEATER
Wilt u een evenement organiseren tussen 
de militaire topstukken van ons museum? 
Tussen het arsenaal op de begane grond 
ligt het F-16 Theater. Een grote, open 
ruimte met imposante voertuigen op de 
vloer en vliegtuigen boven uw hoofd.

In het F-16 Theater kunnen wij een heerlijk 

diner of buffet serveren tot 200 personen 

of een borrel organiseren tot 300 personen. 

Daarnaast is de ruimte ook geschikt voor een 

presentie, congres in theateropstelling, een 

beurs of een bedrijfsfeest.

SPECS
• Scherm, beamer en 

geluidsversterking standaard 
aanwezig.

• Unieke locatie tussen de militaire 
voertuigen, vliegtuigen en helikopters.

• Kleine tribune beschikbaar.



DOGFIGHT
Heeft u ooit wel eens een evenement 
georganiseerd onder een aantal 
imposante vliegtuigen? In het NMM 
zijn alle topstukken uit de Nederlandse 
militaire luchtvaartgeschiedenis 
verzameld in een spectaculaire vlucht: 
de ‘Dogfight’.

In deze unieke, open ruimte aan de lange 

zijde van het museum kunt u een evenement 

organiseren tot 650 gasten. 

De ruimte is naar eigen wens in te delen voor 

een beurs, bedrijfsfeest of congres. Ook een 

walking dinner of een netwerkborrel behoren 

tot de mogelijkheden.

SPECS
• Geschikt voor grote groepen 

van 400 tot 650 personen.
• Prachtig uitzicht op Park  

Vliegbasis Soesterberg.



SCHATKAMER & FOYER
Wilt u exclusief vergaderen? Dan is de 
sfeervolle Schatkamer in ons museum de 
ideale locatie. 

In deze pronkzaal bent u samen met uw 

gasten omringd door oude schilderijen, 

klassieke wapens en de grootste schatten uit 

de Nationale militaire geschiedenis.

De Schatkamer beschikt over een lange, 

vaste tafel en een eigen keukengedeelte 

om uw luxe lunch of diner uit te serveren. De 

aansluitende Foyer Schatkamer is apart te 

huren voor ontvangst of een borrel. 

De Schatkamer is ook te combineren met 

andere ruimtes voor een groot evenement.



BREAKOUTS 
Wilt u tijdens uw evenement 
met workshops of breakout 
sessies gaan werken? Het NMM 
beschikt binnen en buiten over 
een aantal bijzondere breakout 
ruimtes. Aangezien er veel 
mogelijkheden zijn, hebben we 
niet al onze ruimtes benoemd 
in deze brochure. 



CAPACITEIT & LOCATIEHUUR
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief toegangskaartjes voor het museum.

HOUDT U NAAST DE ZAALHUUR REKENING MET DE VOLGENDE KOSTEN:

OPENSTELLING, BHV & BEVEILIGING BUITEN OPENINGSTIJDEN
• Openstelling (ma tm vrij) museum buiten openingstijden    

(10.00-17.00 uur) € 295,00 per uur
• Openstelling (za tm zo) museum buiten openingstijden    

(10.00-17.00 uur) € 345,00 per uur

TOEGANGSTICKETS MUSEUM PRIJZEN PER PERSOON (VERPLICHTE AFNAME)
• Tot 200 personen   € 9,43
• 200-500 personen   € 7,08
• Boven de 500 personen  € 4,72
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Locatie Theater Cabaret Vergader U-vorm Receptie Diner Buffet Hele dag Dagdeel

Auditorium 200 80 45 200 80 150 1.250 850

Foyer Auditorium 200 150 650 450

Dogfight 600 800 300 600 1.950 1.300

F-16 Theater 300 300 150 200 1.500 1.000

F-16 Balkon 100 72 400 170 200 750 500

Espressobar 50 20 80 60 80 1.000 675

Foyer Schatkamer 100 72 36 200 100 150 750 500

Schatkamer 18 25 20 1.250 850
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Hangaar8 200 600 480 2.500 1.675

Arena 3.000 1.000 800 2.500 1.675

Paradeterrein 300 2.500 1.675

Museumterras 400 1.000 200 400 400 275

Evenemententerrein 3.000 1.600 2.500 1.675

Festivalterrein 1.500 1.200 2.500 1.675
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Klas van ‘45 30 300 200

Dornier 24K 80 40 20 22 70 45 650 450

Private Dinings 10 10 150 100

Fokker F-27 30 10 150 100

Worskhopruimte 1 & 2 30 24 20 20 300 200

Kabinet Dome 10 300 200

Kabinet Dogfight 30 20 20 300 200

‘t Front 40 20 20 20 40 20 30 500 350



NMM DAGARRANGEMENT
Organiseert u een uitgebreide vergadering, heisessie, een presentatie of een 
andere bijeenkomst die tussendoor meerdere momenten van ontspanning 
behoeft? Speciaal  voor deze gezelschappen hebben wij het NMM 
Dagarrangement opgesteld; een combinatie van momenten tijdens ochtend en 
middag waarin wij uw groep van eten en drinken voorzien voor een vaste prijs  
van €29,75 per persoon.

• Ontvangst met koffie, thee en Hollandse koekjes;

• Plenaire sessie met karaffen ijswater met munt en citroen;

• Break met koffie, thee en lokale specialiteit zoals een Soester Turf;

• Lunch in buffetvorm, met belegde broodjes (op focaccia en Turkse pide), warme 

snacks, hangop met fruit, sappen en smoothies;

• Break met koffie, thee en iets zoets, zoals Zoete Kuch; een smakelijke energy boost 

geïnspireerd op het traditionele soldatenmenu.

ONTBIJT
SOLDATEN ONTBIJT 10,50
U start de dag met vers gebakken roombotercroissant, mini broodjes, jonge kaas,   

ham en jam. We serveren hierbij koffie, thee, biologische melk en kruidenwater.

OFFICIERS ONTBIJT 15,50
Een uitgebreid ontbijt met vers gebakken roombotercroissant, verschillende soorten  

toast, kazen, vleeswaren, zoetwaren, roerei, gebakken spek, yoghurt met granola   

en handfruit. We schenken er koffie, thee, melk, fruitsappen en kruidenwater bij.

COMMANDO ONTBIJT 16,50
Bestaande uit yoghurt met granola, handfruit, sandwiches met divers beleg en   

roerei, lente-ui en champignons. We schenken koffie, thee, melk, fruitsappen,   

smoothies en kruidenwater.

29,75



KOFFIE ONTVANGST/ BREAK

VADERLANDSE KOFFIE     4,50
• Koffie, thee en kruidenwater

• Assortiment Hollandse koekjes

SOLDATENKOFFIE      5,00
• Koffie, thee en kruidenwater

• Vers gebakken koeken met echt amandelspijs

OFFICIERSKOFFIE      6,00
• Koffie, thee en kruidenwater

• Huisgemaakte zoetigheden op militaire wijze gepresenteerd

COMMANDO BREAK      6,50 
• Smoothies (diverse smaken van het seizoen)

• Homemade granolabars

BARISTA MET PIAGGIO PER STUK 350,00
Extra belevenis toevoegen aan het koffiemoment? 

Huur onze barista met zijn Piaggio in! 

MEER TUSSENDOORTJES
Homemade kokosmakronen   2,25
Homemade Zoete Kuch   2,25
American cookies    2,25
Appelflap     2,25
Hartige Pretzels met diverse toppings  2,25
Soester Turf     2,50
American donut (diverse toppings)  2,50

UPGRADE JE KOFFIEMOMENT MET ÉÉN VAN ONZE BARISTA’S 

MET PIAGGIO, CA 100 SPECIAL LATTES PER UUR.



LUNCH
Hieronder vindt u drie lunches die wij in buffetvorm serveren. Heeft u een leuke 
activiteit op het buitenterrein of wilt u uw gasten een lunch to go aanbieden?  
Dan bieden onze lunchpakketten (lupa’s) uitkomst!

SOLDATENLUNCH 16,50
Diverse bagels belegd met verse vis- en vleeswaren, salades, kaassoorten en 

garnituren. Hierbij serveren we koffie, thee, melk, kruidenwater en jus d’orange.

OFFICIERSLUNCH 19,50
Focaccia en Turkse pide belegd met huisgemaakte salades, kaassoorten, 

verse vis- en vleeswaren en garnituren van het seizoen. Hiernaast staat er hangop 

met fruit en crumble en een warme snack voor uw gasten klaar. Hierbij serveren 

wij koffie, thee, melk, kruidenwater en fruitsappen.

COMMANDOLUNCH 24,50
Onze meest luxueuze lunch bestaat uit luxe belegde sandwiches en bagels. We 

gaan rond met twee warme snacks en bieden uw gasten nog een keuze uit een 

‘Greek Yoghurt Jar’ en een ‘Caesar Salad Jar’. Te drinken serveren we homemade 

smoothies, biologische melk, koffie, thee en verse sappen.

LUPA 1 9,50
Twee zachte puntjes met kaas en kipfilet, handfruit, een flesje sap en een candy bar.

LUPA 2 13,50
Twee luxe belegde broodjes, fruityoghurt, handfruit, een flesje sap en een candy bar.

SPECIALE WENSEN OF TOEVOEGINGEN?
Indien u één van bovenstaande arrangementen wilt wijzigen of 
aanvullen, dan doen wij u graag een voorstel op maat. Zo bieden  
wij soepen, diverse warme snacks en zoetigheden ook los aan. 



TUSSENDOORTJES
Huisgemaakte kokosmakroon     2,25
Huisgemaakte Zoete Kuch     2,25
American cookies      2,25
Appelflap        2,25
Hartige pretzels met diverse toppings   2,25
Soester Turf       2,50
American donut (diverse toppings)   2,50
Mini hamburger   2,00
Bladerdeeghapjes uit de oven (3 p.p.)  4,95
Groentenstengels met dip     3,95
Warme Dipperz met dip POPULAIR BIJ DE KRIJGSMACHT    3,25
Broodsoldaatjes met diverse toppings  3,25

BORREL
Uw dag of evenement gezellig afsluiten? U kunt genieten van een drankje en 
heerlijk hapje! Wij bieden u keuze uit twee complete arrangementen, die naar 
keuze zijn uit te breiden met dranken en andere hapjes.

SNACKARRANGEMENT     13,50
Op de statafels staan nacho’s met huisgemaakte Texmex dip. Onze medewerkers 

gaan rond met bitterballen, kipnuggets en kaastengels met dip. Uitgaande van 

3 hapjes per persoon.

LUXE BORRELARRANGEMENT    17,75
Op de statafels staan kaasstengels en luxe notenmelange gepresenteerd in 

stoere militaire mokken. Hiernaast servren we luxe warme en koude hapjes 

van het seizoen. Uitgaande van 3 hapjes per persoon. Inclusief een Vaderlands 

Drankarrangement van 1 uur.



DRANKEN TIJDENS DINER
U kunt een keuze maken uit diverse dinermogelijkheden, beschreven op de 
volgende pagina’s. De dranken zijn nog niet inbegrepen bij de diners gezien 
de duur hiervan vaak varieert. Hieronder kunt u afhankelijk van de geplande  
duur van uw diner een drankenarrangement kiezen.

WELKOMSTDRANKJES
Heet uw gasten vriendelijk welkom met een drankje!

Champagne  9,50
Prosecco  4,50
Cocktail  6,50

VADERLANDS DRANKARRANGEMENT
Onbeperkt Brand bier, witte- en rode wijn, frisdranken, mineraalwater en jus d’orange.

1 uur  7,50
2 uur  12,95
3 uur  16,45
4 uur  19,95

NMM DRANKARRANGEMENT 
Onbeperkt Brand bier, speciaalbieren van Brouwerij De Veteraan, witte- en rode wijn, 

frisdranken, mineraalwater, fruitsappen uit Breukelen en jus d’orange.

1 uur  8,95
2 uur  14,95
3 uur  18,95
4 uur  22,95

WIJNARRANGEMENT 12,50
Wij selecteren passende wijnen per gang bij het door u gekozen diner. Op de tafel 

plaatsen wij plat en bruisend water. Dit is een drie uur durende upgrade voor tijdens 

uw diner, naast gekozen drankenarrangement. 



DINER
SIT-DOWN DINNER ‘OP DE PLAATS RUST’ 45,50
Aan mooi gedekte tafels genieten u en uw gasten van een heerlijk driegangen 

menu. De inhoud van dit menu is in overleg met u en afhankelijk van de 

verkrijgbaarheid en het seizoen. Rechts op deze pagina vindt u een voorbeeldmenu.

WALKING DINNER ‘RATS, KUCH & BONEN’ 42,00
Onze medewerkers gaan rond met een diner van kleine gerechtjes die u staand 

kunt nuttigen. Onze chef heeft hierbij een moderne twist gegeven aan het 

soldatenmenu en serveert onderstaande smaakcombinaties. Afhankelijk van het 

seizoen en specifieke wensen wordt het menu voor u aangepast. 

Koude gerechten
• Hoendersalade met bleekselderij, witte bonen, Granny Smith en dragonmayonaise;

• Gemarineerde carpaccio van zalm, met parelquinoa en geroosterde gamba;

• Tartaar van Hollands kalf met tapenade van aubergine en granaatappelpitten.

Warme gerechten
• Soep van geroosterde mais, met schuim van waterkers en kleine broodsoldaatjes;

• Oesterschelp gevuld met puree van bospeen, op de huid gebakken baars en kleurige 

jus van geroosterde groenten brunoise;

• Parelhoen gevuld met groene asperges en sud’n’sol, verse gewokte spinazie en 

gepofte gierst.

Desserts
• Mousse van bosaardbeien met gemarineerde kersen, Verkade biscuit en witte chocola;

• Donkere chocolade mousse met  koekjes crumble.

SIT-DOWN DINNER ‘OP DE PLAATS RUST’

GEMARINEERDE TONIJN 

Op een steepkwast van wasabi crème, met verse 

mango, shiso purper en gefrituurde mie

SURF ’N TURF 

Van gebakken runderbiefstuk met een spiesje 

van black tiger garnaal in maanzaad, met zoete 

aardappelcarré en gegrilde groene 

asperges met Coppa di Parma

ZOMERKONINKJES DESSERT

Crème brûlée van aardbei, aardbeiensoepje 

en aardbeien Romanoff

VEGETARIËRS, DIEETWENSEN OF ALLERGIEËN
Voor gasten met bepaalde diëten of allergieën 
hebben wij uiteraard alternatieve gerechten.



DINER
BUFFET ‘BLAUWE HAP’      29,50
Iedere woensdag werd op schepen en bij walinrichtingen van de Koninklijke 
Marine een Indonesische rijsttafel geserveerd, in marine jargon de ‘blauwe hap’. 
Een ‘blauwe’ was de bijnaam voor iemand van Indonesische afkomst. Onze chef 
serveert uw gasten: 

• Ajam Malakka (gemarineerde kippendij in een satésaus);

• Daging Rudjak (authentieke rundersmoor in pittige Lomboksaus met kokosmelk);

• Babi Ketjap (in knoflook en ui gebakken varkensvlees met een zoete ketjapsaus);

• Sambal Goreng Telor Kuning (hardgekookte en gefrituurde eieren in pikante kerriesaus);

• Sambal Goreng Boncis (sperzieboontjes in een scherpe saus van paprika en sambal);

• Noodle Goreng (gebakken eiernoodles met Oosterse groenten en omeletreepjes);

• Atjar tjampoer, seroendeng, gebakken uitjes, sambal en kroepoek;

• Nasi Putih en witte rijst.

DESSERT  OPTIONEEL 4,50
Triffle van mango bavaroise met spekkoek, kokosschuim en gebakken kokosschilfers

BUFFET ‘ALL AMERICAN’      26,00
Het NMM is gevestigd op de oude Vliegbasis Soesterberg, waar Amerikaanse militairen en 

hun gezinnen jarenlang het beeld bepaalden. Het menu bestaat uit:

• In de oven geroosterde chicken drumstick met honing en cajunkruiden;

• Classic American beefburger met diverse toppings zoals tomaat, sla, kaas en sauzen;

• Real American hotdog met zuurkool, fried onions, mosterd en Heinz tomatenketchup;

• Huisgemaakte coleslaw met kool, peen, ananas en tabasco;

• Crunchy groene salade met tomaat, komkommer, chilicroutons en Hellmann’s dressing;

• Spicy jacket aardappelwedges met Hellmann’s mayonaise.

DESSERT OPTIONEEL 4,50
Sweet Louisiana brownie with bourbon vanilla ice cream and Oreo crunch



DINER
BIOLOGISCH BUFFET     37,75
Hoe kunt u de dag beter afsluiten dan met een biologisch verantwoord  
dinerbuffet in één van de mooiste natuurgebieden van Nederland? Wij   
serveren u en uw gasten:

• Gegrilde poulet noir filet met een jus van gerookte spek, balsamico uitjes en   

gebrande hazelnoot;

• Op de huid gebakken MSC roodbaars met stamppot van aardappel en  

winterpostelein en dressing van zoetzure flespompoen;

• In olijfolie en winterse kruiden geroosterde aardse groente zoals knol, biet en koolraap;

• Kleine aardappel blokjes met groene linzen, gebakken ui en zoetzure piccalilly;

• Quinoa en lijnzaad met gegrilde mergpompoen, winterpeen, noten en tomaat;

• Biologische couscous met hangop van geitenyoghurt en zoetzuur van biet;

• Groene kruidensla met biologische toppings en dressings;

• Desembrood en rogge kummelbrood met bietencrème en schapenkaas.

BBQ-STYLE DE LUXE      37,75
Onze koks roosteren het malse vlees en de verse vis. Onderstaande gerechten 
serveren wij vanaf buffet en bij mooi weer buiten rechtstreeks van de BBQ.

• In cajunmelange geroosterde kalfsmedaillons;

• Spies van geroosterde lamskebab met five spice kruiden;

• Gemarineerde karbonade, gelakt met honing en tijm;

• In folie verpakte zalm met een mousse van koriander en limoen;

• ‘En papillot’ bereide witvis met een chutney van rode peper en mango;

• Brochette spies van in pesto gemarineerde courgette, aubergine, ui en champignons;

• Corn on the cob besmeerd met roomboter en bestrooid met suiker;

• Frisse aardappelsalade met geroosterd spek, bosui en groene kruiden;

• Salade van witlof, bleekselderij, blokjes mango en krulpeterselie;

• Penne met prei, zongedroogde tomaatjes en geroosterde cashewnoten;

• Ambachtelijk boerenbrood met room- en kruidenboter;

• Geroosterde zonnebloem- en pepitapitten, pancetta lardons en grove chilicroutons;

• Remouladesaus, knoflooksaus, en groene kruidenmayonaise.



DINER
STREETFOOD BUFFET ‘AROUND THE WORLD’     36,75
Vlieg met ons mee langs de verschillende culturen! Ons streetfood buffet is een  
verzameling van verschillende foodcorners met smaken van over de hele wereld.  
Hiernaast serveren wij ook een aantal gerechten uit.

FOODCORNER 1- FAT DOGS
• Sloppy Joe dog met chili gehakt, Kesbeke zuur, cheddar en groene kruidenmayonaise; 

• Gangs of New York dog met gekonfijte gekonfijte zuurkool, gele uienjam en pittige 

Colman’s mosterdmayonaise.

FOODCORNER 2 - TACO BELL
• Taco spicy chicken met kidneybonen, rode uien en zoete mangochutney; 

• Taco met Tex Mex rundergehakt, maïs, rode paprika, guacamole, geraspte kaas en 

pittige tomatensalsa;

• Veggie taco met rode linzen, geroosterde groenten en komkommer-yoghurtdip.

FOOD CORNER 3 - SALAD BAR
• Caesar Cobb Salad met krokante kip, ansjovis en gedroogde spek;

• Salad in a jar; spinazie, quinoa, pompoen en feta. 

FOODCORNER 4 - ORIENTAL DOWN TOWN
• Gebakken rijst met paksoi, rode peper, gebakken ei en keuze uit kip, zalm of tofu.

UITGESERVEERDE GERECHTEN
• Noodles soup in a jar met gerookte eend, kwartelei en cha noodles;

• Creamy Tom Ka Kai soup met zoete aardappel en rode peperolie;

• Puntzakje van verse frieten met truffelmayonaise;

• All American chocolate mousse met caramel fudge en oreo crumble; 

• Hangop van boeren yoghurt met vruchtencoulis en bastogne koek.



DESSERT
DESSERTGLAASJES          4,25
Moderne amuseglaasjes (op basis van 1 per persoon), gevuld met:

• Vanille panna cotta met rode fruitjam en Bastogne crumble;

• Chocolademousse met een crumble van Oreo;

• Oer Hollandse bitterkoekjesbavaroise met een crumble van bitterkoekjes.

VADERLANDS DESSERTBUFFET   9,00
Op basis van drie items per persoon, geserveerd in buffetvorm.

• Boerenroomijs met in brandewijn gewekte rozijnen;

• Oer Hollandse bitterkoekjesbavaroise met crumble van bitterkoekjes;

• In glaasje gepresenteerde mini vlaflip gedecoreerd met chocoladehagelslag;

• Om-en-om gebakken Fries suikerbrood met een kaneel-suikerdip.

BIOLOGISCH DESSERTBUFFET   11,00
Op basis van drie items per persoon, geserveerd in buffetvorm.

• Glaasje boerenhangop van yoghurt en vanille met blokjes mueslireep;

• Glaasje Hollands fruit uit het seizoen met een fruitslagroom;

• Glaasje biologisch vanille-ijs van de boerderij met huisgemaakte bramencompôte.



TECHNIEK EN STROOMVOORZIENINGEN

TECHNIEK EN STROOMVOORZIENINGEN
Het Nationaal Militair Museum werkt met een vaste technisch partner (RUIM) 

die al uw wensen op het gebied van techniek en stroombehoeften uitvoert. 

Het is niet mogelijk om hiervoor met uw eigen technisch partner te werken. 

Hieronder vindt u een aantal standaard AV pakketten, indien u uitbreiding 

wenst of technische wensen in andere ruimtes heeft, maken wij samen met 

RUIM een technische offerte voor u op. 

AV PAKKETTEN:

STANDAARD AV PAKKET AUDITORIUM 
Bestaande uit:
Het Auditorium is voorzien van een vaststaand katheder, scherm, beamer, 

laptop, versterkt (spreek)geluid en één draadloze microfoon met los statief. 

De beeldverhouding bedraagt 16:10. Er kunnen echter in totaal maximaal 4 

microfoons, draadloze handhelds of headsets, worden aangesloten op de 

aanwezige installatie. Het inhuren van een extra microfoon bedraagt € 75,00 

per stuk. Graag vernemen we indien u meer dan één microfoon wenst te 

gebruiken en welke voorkeur u heeft voor microfoons.

STANDAARD AV PAKKET F-16 THEATER
Bestaande uit:
Het F16 Theater is voorzien van een scherm aan het plafond, beamer, 

laptop, versterkt (spreek)geluid en één draadloze microfoon met los statief. 

De beeldvehouding bedraagt 16:10. Indien het standaard AV pakket 

niet voldoende is voor uw presentatie(s) en/of technische ondersteuning 

gewenst is gedurende het plenaire programma, maakt onze technisch 

partner RUIM een compleet voorstel op maat. Op deze geluidsinstallatie 

kunt u niet werken met meer microfoons, RUIM dient dan een andere 

geluidsinstallatie en mengpaneel voor u te plaatsen.

GEBRUIK AANWEZIGE FLATSCREEN WORKSHOPRUIMTE 1 
U maakt gebruik van de aanwezige flatscreen. 

De ruimte is voorzien van een smart TV. U kunt door middel 

van een USB stick of HDMI kabel uw presentatie op het 

scherm aan uw gasten tonen.

GEBRUIK AANWEZIGE FLATSCREEN WORKSHOPRUIMTE 2 
U maakt gebruik van de aanwezige flatscreen. De ruimte 

is voorzien van een smart TV. U kunt door middel van een 

USB stick of HDMI kabel uw presentatie op het scherm aan 

uw gasten tonen.

GEBRUIK AANWEZIGE FLATSCREEN PRIVATE DINING CENTURION
U maakt gebruik van de aanwezige flatscreen. De ruimte is 

voorzien van een smart TV. U kunt door middel van een USB 

stick of HDMI kabel uw presentatie op het scherm aan uw 

gasten tonen.

GEBRUIK AANWEZIGE FLATSCREEN PRIVATE DINING STARFIGHTER
U maakt gebruik van de aanwezige flatscreen. De ruimte is 

voorzien van een smart TV. U kunt door middel van een USB stick 

of HDMI kabel uw presentatie op het scherm aan uw gasten tonen.

€ 250,-

€ 500,- € 100,-

€ 100,-

€ 100,-

€ 100,-



CONTACT

Nationaal Militair Museum
Verlengde Paltzerweg 1
3768 MX Soest

T: 085 003 6022
E: zakelijk@nmm.nl
W: www.nmmzakelijk.nl


