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events en vergaderingen



Stadslab @Indië is dé unieke eventlocatie van Almelo met een industrieel karakter. 
U wordt hier gastvrij onthaald door het team van het Stadslab.

Waar?
Het Stadslab is gevestigd op het Indië 
terrein, en bevind zich op een steenworp 

afstand van het centrum van Almelo.
Adres: Kalverstraat 55, 1234 AB Almelo 
In navigatie invoeren. Aanrijden (per auto) 
via Kolthofsingel (voor de brug bij het 
stoplicht linksaf) of Aalderinksingel (na de 
brug bij het stoplicht rechtsaf) vervolgens 
zie je een groot parkeerterrein, let goed 

op de borden Stadslab@Indië.

*Stadslab @ Indie?
Stad = verwijzing dat het terrein centraal gelegen is nabij het centrum van de stad Almelo.

Lab = verwijzing naar het feit dat de ruimte waarin wij gevestigd zijn het oude Laboratorium 
gevestigd was van Ten Cate.

In het kort:
• Zowel particuliere als zakelijke evenementen
•  Vergaderingen, meetings, events, 
 overdekt tot wel 10.000m2 
• 5-10 workshop ruimtes
•  Groot buitenterrein met 200 gratis parkeerplaatsen
• Free wifi
•  Volop activiteiten zowel indoor als 
 outdoor incl. stadsstrand 
• Voor elk budget een unieke ervaring!
• Centraal gelegen, 5 min. van station/bus

Wat? 
Op de plek waar vroeger katoen werd gemaakt en werd verscheept naar Indië treft u in een voormalig 
fabriekscomplex (23 hectare) van Koninklijke Ten Cate een eigentijdse eventlocatie aan. Door het 
behoud van een deel van de historische gebouwen (zie ook www.indie.nl) is het een bijzondere plek 
en bieden wij onze gasten van het Stadslab een unieke mix van Retro inrichting, industrieel erfgoed, 

leuke activiteiten en lekker eten & drinken.



Onze gerechten worden voorwaar mogelijk 

bereid met streekproducten of groente 

uit eigen moestuin, vraag ons gerust wat 

we vanmorgen geoogst hebben. 

MSC gecertificeerde vis en vlees van vee 

wat in Twente is opgegroeid.



Vergaderruimte

Het oude laboratorium is een bruisende en innovatieve  vergaderlocatie, immers zijn hier door de jaren 
heen de bouwstenen bedacht voor het wereldwijd opererende concern ‘Koninklijke ten Cate’. Bent u als 
organisatie op zoek naar een inspirerende en uitdagende ruimte? dan bent u hier aan het goede adres!

Naast het oude laboratorium zijn er een grote vergaderzaal en diverse workshopruimtes. Onze ruimtes zijn te 
huur per dagdeel of hele dag. Inclusief: flipovers, stiften, pennen, schrijfblokken en één beamer. In overleg kunnen 
wij alle hedendaagse eisen invullen als het gaat om ICT, video wall, sprekersvraagstukken geluidssysteem, 
microfoon (2x draadloos 1xheadset), twee interactieve LCD beeldschermen en WIFI op basis van glasvezel.

Vergader-arrangement

Koffie en theearrangement
Red Beans, biologische fairtrade koffie uit Almelo Pukka biologische fairtrade thee.

Italiaanse zoetigheden:
Dolci Baci, 6 smaken ambachtelijke amandel koekjes (www.dolcibaci.nl)
Nougat, de enige echte zachte door het gebruik van honing.

Onbeperkt koffie/thee en Italiaanse zoetigheden
Dagdeel  € 9,50 p.p.
Gehele dag  € 13,50 p.p.

Vergaderbreak 
Smoothie van het seizoen € 4,00 p.p.
Fris met een gezonde snack € 6,50 p.p.

Vergaderen 
en Genieten



bij event in weverij
 
Exclusief op en afbouw, barbedienings-
medewerkers en parkeerwacht, warmte 
weverij en krachtstroom.

Team
Afhankelijk van het aantal gasten en het 
soort evenement bepalen wij het aantal 
uur van onze medewerkers, deze staan 
in een op maat gemaakte offerte.

Groot event of bijeenkomst?

• Weverij (1000-5000 m2)
• Nokhoogte 3,80 – 5,00 meter
• Weverij (prijs op aanvraag)

• Inrijgerij (211 m2)
• Laboratorium (75 m2)
• Retro lounge (36 m2)
• Grote zaal (148 m2)
• Workshopruimtes (in diverse groottes)

Zaalhuur op aanvraag
altijd inclusief catering van ons

Inrichting bij de huurprijs inbegrepen
• 20 statafels
• Garderobe
• 120 stoelen
• 200 parkeerplaatsen
• 6 toiletten waarvan 1 invalidetoilet
• Schoonmaakkosten



“Het was geweldig!!! Locatie, eten. Top! 
Iedereen erg enthousiast. We kijken terug op 
een succesvol Personeelsfeest. Zeker voor 
herhaling vatbaar. Bedankt!!!”

“Top locatie voor onze zomer- en 
nieuwjaarsborrels. Elke keer weer 
een feestje met heerlijk eten.”

Wij hebben een fantastische dag gehad, ook onze gasten 
hebben zich heel goed vermaakt. Er was heerlijk gekookt, 
en het was heel erg fijn dat ook voor de kinderen alle ruimte 
was gecreëerd. Iedereen heeft genoten. Mooie locatie en 
zelfs voor het goede weer, was gezorgd. Dank daarvoor.

referenties

machinefabriek
Boessenkool b.v.

jeugd 
ggz twente

familie de vries

vele particuliere en zakelijke events







Wil je een feestje vieren, maar geen rommel thuis? Dan ontvangen wij jullie in onze gezellige 
retrolounge met een drankje naar keuze of een welkomstdrankje. Ideaal voor verjaardagen 
of jubileumfeesten!

•  4 uur drankenarrangement basis
•  Hapjesarrangement bestaande uit: 3 koude hapjes (waarvan 1 ronde bruschetta met de 

vliegtuigtrolley) en 2 warme hapjes zoals bittergarnituur en een kipspiesje van de Veldhoeve.
• Op tafel: nootjes en zoutjes
Prijzen: Tot 50 personen € 35,00 per persoon
  50 personen en meer € 32,50 per persoon

•  4 uur drankenarrangement basis
•  Hapjesarrangement bestaande uit: 3 warme hapjes
• Op tafel: nootjes en zoutjes
Prijzen: Tot 50 personen € 28,50 per persoon
  50 personen en meer € 26,50 per persoon

Naast bovenstaande dranken arrangementen is het mogelijk 
om zowel binnenlandse als buitenlandse dranken aan te bieden 
tegen een kleine meerprijs per geserveerde eenheid, informeer 
gerust naar de mogelijkheden.

iets te vieren?

Optioneel:
• Welkomstdrankje bijv. Prosecco Tonon  € 3,50 
• Tafelgarnituur kaas/worst/olijven  € 3,50
• Nacho’s met salsadip en quacamole € 4,00



Wil je het feest 
nog leuker maken?

Bij het Stadslab zijn we dagelijks 

bezigmet het organiseren van leuke 

en bijzondere feesten.

Om jouw feest nog leukerte maken 

kunnen we in overleg een DJ boeken, 

een Tafelgoochelaar regelen of wat 

dacht je van een late night snack.

Late Night Snack:
• Broodje Pulled Pork  € 4,50
• Puntzak friet   € 2,50
• Sate + stokbrood  € 5,50
• Flamkuchen (per punt)  € 2,75



Wil jij je feest in één van onze ruimtes 
aankleding naar eigen wens? Wij 
hebben veel leuke items en ideeën 
om jouw feest uniek te maken! 

Hierbij kun je denken aan; 
•  Ballonnen en lampionnen € 65,00  

kleuren in overleg

•  Polaroid foto booth € 250,00 
wij zorgen voor een leuke setting  

en uiteraard de leukste afdrukken

•  Bierviltjes met tekst/foto of logo  
(prijs op aanvraag)

•  Houten cijfers/letters uitgelicht   
(vanaf prijs 35 euro)



Drankenarrangementen 
Koffie en theearrangement
Red Beans, biologische fairtrade koffie uit Almelo / “Pukka” biologische fairtrade thee
+ Italiaanse zoetigheden:
Dolci Baci, 6 smaken ambachtelijke amandel koekjes (www.dolcibaci.nl) / Nougat, 
de enige echte zachte door het gebruik van honing.

Onbeperkt koffie/thee en zoetigheden
Dagdeel   € 9,50 p.p.
Gehele dag  € 14,50 p.p.

Basis Selectie 
Huiswijnen rood, wit en rosé, frisdranken, sappen en bronwaters, 
bieren (fles of tap) pilsener, malt bier

2 uur: € 14,50
3 uur: € 17,50
4 uur: € 22,50

Luxe Selectie 
Huiswijnen rood, wit en rosé en Prosecco
Frisdranken, sappen en bronwaters
Bieren (fles of tap) pilsener, malt, radler en witbier
Huisgemaakte Ice Tea

2 uur: € 17,50
3 uur: € 19,50
4 uur: € 25,50

Bier uit eigen microbrouwerij (indien voorradig) € 4,00 per flesje, 
sterke drank per glas op nacalculatie.

Bijzonderheden
* Kinderen t/m 12 jaar betalen € 12,00 p.p. 
*  Dieetwensen? Geen probleem.

25 graden of warmer? 
geniet van een Local Biertje
of Home Made Ice Tea!



Informele lunch op een inspirerende industriële locatie, bestaande uit 
een gevarieerde tafel met de onderstaande lekkernijen: 

•  Dikke boterhammen met: 
 -  Nagelholt (gedroogd rundvlees) met o.a. uienchutney en veldsla
 - Gerookte Veldhoeve kip met een salsa van tomaat en verse kruiden
 - Boerenkaas met mosterdcrème 
 - Huisgemaakte tonijnsalade met o.a. rode ui en appel
• Verse jus d’orange
• Melk
• Vitamin water

Prijs: € 14,50 per persoon

rucola

lunchen in de fabriek

Optioneel:
• Indische soep  € 4,75
• Van Dobben kroket € 2,30
• Fruitsalade  € 3,75



Drankenarrangementen 
Koffie en theearrangement
Red Beans, biologische fairtrade koffie uit Almelo / “Pukka” biologische fairtrade thee
+ Italiaanse zoetigheden:
Dolci Baci, 6 smaken ambachtelijke amandel koekjes (www.dolcibaci.nl) / Nougat, de enige echte zachte 
door het gebruik van honing.

Onbeperkt koffie/thee en zoetigheden
Dagdeel   € 9,50 p.p.
Gehele dag  € 14,50 p.p.

Basis Selectie 
Huiswijnen rood, wit en rosé, frisdranken, sappen en bronwaters, 
bieren (fles of tap) pilsener, malt bier

2 uur: € 14,50
3 uur: € 17,50
4 uur: € 22,50

Luxe Selectie 
Huiswijnen rood, wit en rosé en Prosecco
Frisdranken, sappen en bronwaters
Bieren (fles of tap) pilsener, malt, radler en witbier
Huisgemaakte Ice Tea

2 uur: € 17,50
3 uur: € 19,50
4 uur: € 25,50

Bier uit eigen microbrouwerij (indien voorradig) € 4,00 per flesje, 
sterke drank per glas op nacalculatie.

Bijzonderheden
* Kinderen t/m 12 jaar betalen € 12,00 p.p. 
*  Dieetwensen? Geen probleem.



Stoer Snack Plateau - grote planken met:
• Chicken Wings van de Green Egg met chipotle dip
• Nachos met warme salsa en crème fraiche
• Ossenworst met zuren en mosterd
• Mozarella stick in panko gefrituurd
• Broodjes met dips
• Roergebakken gamba’s met een mango, gember, peper dip

Prijs: € 9,50 per persoon

Burgers
• Hamburger van goede kwaliteit (rundvlees), 
• Ambachtelijk brood, garnituur etc.
• Gegrilde groentes
• Union Rings
• Mais
• Huisgemaakte frites

Prijs: € 14,50 per persoon

borrelarrangementen

Uiteraard 
serveren we voor 

de liefhebbers ook een 
vegetarische burger 

indien gewenst.



Drankenarrangementen 
Koffie en theearrangement
Red Beans, biologische fairtrade koffie uit Almelo / “Pukka” biologische fairtrade thee
+ Italiaanse zoetigheden:
Dolci Baci, 6 smaken ambachtelijke amandel koekjes (www.dolcibaci.nl) / Nougat, de enige echte zachte 
door het gebruik van honing.

Onbeperkt koffie/thee en zoetigheden
Dagdeel   € 9,50 p.p.
Gehele dag  € 14,50 p.p.

Basis Selectie 
Huiswijnen rood, wit en rosé, frisdranken, sappen en bronwaters, 
bieren (fles of tap) pilsener, malt bier

2 uur: € 14,50
3 uur: € 17,50
4 uur: € 22,50

Luxe Selectie 
Huiswijnen rood, wit en rosé en Prosecco
Frisdranken, sappen en bronwaters
Bieren (fles of tap) pilsener, malt, radler en witbier
Huisgemaakte Ice Tea

2 uur: € 17,50
3 uur: € 19,50
4 uur: € 25,50

Bier uit eigen microbrouwerij (indien voorradig) € 4,00 per flesje, 
sterke drank per glas op nacalculatie.

Bijzonderheden
* Kinderen t/m 12 jaar betalen € 12,00 p.p. 
*  Dieetwensen? Geen probleem.

zullen we beginnen 
met een glaasje cava?



• Kippen dijtjes van de Veldhoeve in IPA bier 
• Pulled pork (8-12uur op de Smoker geweest) in smakelijke marinade 
• Snoekbaars filet met een kruidige witte wijnsaus met kappertjes
•  Gevulde kastanje champignons met notentapenade,  

oude kaas en bosui

• Wedges overstrooid met verse kruiden 
• Stokbrood met kruidenboter en “Indië dip”
• Gegrilde groentes 
• Cous cous met abrikoosjes
• Salade van het seizoen

Prijs: € 21,50 per persoon

uitjes

champignons

STOKBROOD

buffet “stoer en smakelijk”

Optioneel:
•  IJsje van de ijskar met 

ambachtelijk ijs



Wijnproeverij 
tijdens uw event?

Drankenarrangementen 
Koffie en theearrangement
Red Beans, biologische fairtrade koffie uit Almelo / “Pukka” thee, biologische fairtrade thee
+ Italiaanse zoetigheden:
Dolci Baci, glutenvrije koekjes op basis van amandel (www.dolcibaci.nl) / Nougat, de enige echte zachte 
door het gebruik van honing.

Onbeperkt koffie/thee en zoetigheden
Dagdeel   € 7,50 p.p.
Gehele dag  € 11,50 p.p.

Basis Selectie 
Huiswijnen rood, wit en rosé, frisdranken, sappen en bronwaters, 
bieren (fles of tap) pilsener, malt bier

2 uur: € 12,50
3 uur: € 15,50
4 uur: € 17,50

Luxe Selectie 
Huiswijnen rood, wit en rosé en Prosecco
Frisdranken, sappen en bronwaters
Bieren (fles of tap) pilsener, malt, radler en witbier
Huisgemaakte Ice Tea

2 uur: € 14,50
3 uur: € 17,50
4 uur: € 19,50

Bier uit eigen microbrouwerij (indien voorradig) € 4,00 per flesje, 
binnen- en buitenlands gedistilleerd op nacalculatie.

Bijzonderheden
* Kinderen t/m 12 jaar betalen € 12,00 p.p. 
*  Dieetwensen? Geen probleem.



Gezellig met elkaar verschillende pasta’s proeven.

•  Pasta Alfredo, spinazie, gegrilde kip, pijnboompitjes  
in een lichte kaas saus

•  Lasagne van het huis met bio-gehakt, verse groentes 
en pecorino-kaas 

•  Salade van het seizoen met smakelijke dressing en 
rauwkost uit eigen moestuin

•   Pasta met paddestoelenroomsaus  
en truffel tapenade (vega)

• Brood en tapenade
• Parmezaanse kaas

Prijs: € 19,50 per persoon

ijsje

pasta party

Optioneel:
•  Dessert, Scropino met munt 

uit eigen tuin en Cantucci
 €5,50 per persoon



Drankenarrangementen 
Koffie en theearrangement
Red Beans, biologische fairtrade koffie uit Almelo / “Pukka” biologische fairtrade thee
+ Italiaanse zoetigheden:
Dolci Baci, 6 smaken ambachtelijke amandel koekjes (www.dolcibaci.nl) / Nougat, de enige echte zachte 
door het gebruik van honing.

Onbeperkt koffie/thee en zoetigheden
Dagdeel   € 9,50 p.p.
Gehele dag  € 14,50 p.p.

Basis Selectie 
Huiswijnen rood, wit en rosé, frisdranken, sappen en bronwaters, 
bieren (fles of tap) pilsener, malt bier

2 uur: € 14,50
3 uur: € 17,50
4 uur: € 22,50

Luxe Selectie 
Huiswijnen rood, wit en rosé en Prosecco
Frisdranken, sappen en bronwaters
Bieren (fles of tap) pilsener, malt, radler en witbier
Huisgemaakte Ice Tea

2 uur: € 17,50
3 uur: € 19,50
4 uur: € 25,50

Bier uit eigen microbrouwerij (indien voorradig) € 4,00 per flesje, 
sterke drank per glas op nacalculatie.

Bijzonderheden
* Kinderen t/m 12 jaar betalen € 12,00 p.p. 
*  Dieetwensen? Geen probleem.

wees Haantje de voorste 
om dit te beleven en te 
proeven, uiteraard ook 
voor Hennetjes ;)



KIP zoals KIP hoort te smaken!
Onze kippen komen van de Veldhoeve te 
Albergen waar ze rustig opgroeien, wist je dat ze 
hier een bijzonder ras fokken en mesten?
Ze heten ‘Twentse Blauwe’ en dit hoenderras 
geeft mooi stevig vlees.

Na ze gemarineerd te hebben met onze eigen 
‘Rub’ serveren wij onze ‘chikkies’ op houten 
planken met ouderwetse frieten, koolsalade en 
een proeverij van drie lokale biertjes.

Prijs: € 25,00 per persoon
(vanaf 15 personen)

KIP zoals kip hoort 

beer en chicken arrangement

Leuk met 
een activiteit 

als onze Jeu ‘d 
Boules

Optioneel:
•  Dessert, Men neme een groot vel, hierop serveren wij warme 

choco dip, lemon curd, karamel van gecondenseerde melk, 
cantuccini koekjes, kleine glaasjes ijs en lange vingers. Iedereen 
krijgt een lange dessert lepel en het snoepfeest kan beginnen!

 €5,50 per persoon



Drankenarrangementen 
Koffie en theearrangement
Red Beans, biologische fairtrade koffie uit Almelo / “Pukka” biologische fairtrade thee
+ Italiaanse zoetigheden:
Dolci Baci, 6 smaken ambachtelijke amandel koekjes (www.dolcibaci.nl) / Nougat, de enige echte zachte 
door het gebruik van honing.

Onbeperkt koffie/thee en zoetigheden
Dagdeel   € 9,50 p.p.
Gehele dag  € 14,50 p.p.

Basis Selectie 
Huiswijnen rood, wit en rosé, frisdranken, sappen en bronwaters, 
bieren (fles of tap) pilsener, malt bier

2 uur: € 14,50
3 uur: € 17,50
4 uur: € 22,50

Luxe Selectie 
Huiswijnen rood, wit en rosé en Prosecco
Frisdranken, sappen en bronwaters
Bieren (fles of tap) pilsener, malt, radler en witbier
Huisgemaakte Ice Tea

2 uur: € 17,50
3 uur: € 19,50
4 uur: € 25,50

Bier uit eigen microbrouwerij (indien voorradig) € 4,00 per flesje, 
sterke drank per glas op nacalculatie.

Bijzonderheden
* Kinderen t/m 12 jaar betalen € 12,00 p.p. 
*  Dieetwensen? Geen probleem.



streedfood
Streetfood toelichting door Chef Jeroen, ondertussen delen we een 
“klein amuse soepje uit’’ en gaan de teams aan de slag, dit gaat ongeveer 
45 min tot een uur duren, en dan gaan we met elkaar het gemaakte nuttigen.
*Gemaakt door de groep, al het andere is al door ons voorbereid.

 
Aziatisch
•  Spring Roll maken, gasten kiezen zelf een vulling uit en rollen deze ‘’rauwe loempia’’  

in elkaar (dit kan iedereen doen) inrollen gebeurt tijdens het eten, dus alla minute. 
•  Pad Thai, deze Thaise garnalen omelet wordt bereid in stoom mandjes en is niet zo spicy als dat de 

naam doet vermoeden, gasten kunnen zelf nadien pepertjessaus toevoegen. 
• Saté van ossenhaas, deze variant is heerlijk mals en kruidig, zuurwaren en div. soorten kroepoek.
 
Zuid Amerikaans
• Poke Bowl met diverse garneringen (vlees/vis/Vega) (koud)
• Wraps met een kruidige groente vulling
• Argentijnse spareribs
 
Italiaans
• Rolletjes van kip dij, pancetta, mozzarella en pesto
• Mini paprika’s gevuld met risotto en verse kruiden (vega)
• Broodsoorten met pesto en tapenade

Prijs: € 37,50 per persoon

Bij de gerechten 
zetten wij (kleinere) 

bordjes, het idee is dat 
men dus meerdere items 

achterelkaar proeft 
i.p.v. buffet.



Drankenarrangementen 
Koffie en theearrangement
Red Beans, biologische fairtrade koffie uit Almelo / “Pukka” biologische fairtrade thee
+ Italiaanse zoetigheden:
Dolci Baci, 6 smaken ambachtelijke amandel koekjes (www.dolcibaci.nl) / 
Nougat, de enige echte zachte door het gebruik van honing.

Onbeperkt koffie/thee en zoetigheden
Dagdeel   € 9,50 p.p.
Gehele dag  € 14,50 p.p.

Basis Selectie 
Huiswijnen rood, wit en rosé, frisdranken, sappen en bronwaters, 
bieren (fles of tap) pilsener, malt bier

2 uur: € 14,50
3 uur: € 17,50
4 uur: € 22,50

Luxe Selectie 
Huiswijnen rood, wit en rosé en Prosecco
Frisdranken, sappen en bronwaters
Bieren (fles of tap) pilsener, malt, radler en witbier
Huisgemaakte Ice Tea

2 uur: € 17,50
3 uur: € 19,50
4 uur: € 25,50

Bier uit eigen microbrouwerij (indien voorradig) € 4,00 per flesje, 
sterke drank per glas op nacalculatie.

Bijzonderheden
* Kinderen t/m 12 jaar betalen € 12,00 p.p. 
*  Dieetwensen? Geen probleem.



basis bbq 
(exclusief dranken)
• Rundvlees hamburgers
• Gamba spiesjes
• Kruidige BBQ worst
• Pampa steak
• Saté van dij vlees

Bijgerechten
• Twentse rundvlees salade
• Rauwkost salade
• Meloensalade
• Stokbrood met kruidenboter
• Aardappeltjes uit de oven
 met rozemarijn en zeezout

Prijs: € 22,00 per persoon

Bij de 
grilgerechten 
serveren wij 
 4 diverse 
sausjes



Drankenarrangementen 
Koffie en theearrangement
Red Beans, biologische fairtrade koffie uit Almelo / “Pukka” biologische fairtrade thee
+ Italiaanse zoetigheden:
Dolci Baci, 6 smaken ambachtelijke amandel koekjes (www.dolcibaci.nl) / 
Nougat, de enige echte zachte door het gebruik van honing.

Onbeperkt koffie/thee en zoetigheden
Dagdeel   € 9,50 p.p.
Gehele dag  € 14,50 p.p.

Basis Selectie 
Huiswijnen rood, wit en rosé, frisdranken, sappen en bronwaters, 
bieren (fles of tap) pilsener, malt bier

2 uur: € 14,50
3 uur: € 17,50
4 uur: € 22,50

Luxe Selectie 
Huiswijnen rood, wit en rosé en Prosecco
Frisdranken, sappen en bronwaters
Bieren (fles of tap) pilsener, malt, radler en witbier
Huisgemaakte Ice Tea

2 uur: € 17,50
3 uur: € 19,50
4 uur: € 25,50

Bier uit eigen microbrouwerij (indien voorradig) € 4,00 per flesje, 
sterke drank per glas op nacalculatie.

Bijzonderheden
* Kinderen t/m 12 jaar betalen € 12,00 p.p. 
*  Dieetwensen? Geen probleem.



Voorgerechten - bestaande uit Pinchos/tapas op olijfhouten planken

•  Toast met gekarameliseerde geitenkaas 
en gemarineerde komkommer

•  Gegrilde courgette met een frisse crème  
van tuinboontjes

•  Roer gebakken garnalen met witte wijn  
en knoflook en peterselie

•  Knoflook olijven, gemarineerde artisjok,  
zilveruitjes in sherry azijn

 
Tussengerecht
‘’Klein’’ soepje van het seizoen op basis van ingrediënten uit onze moestuin (uitgeserveerd aan tafel)

Prijs: € 3,75 per persoon
 
Hoofdgerechten - Buiten onder het afdak richten wij een gezellige aangeklede buitenkeuken in.

Gegrild vlees van de Big Green Egg/Smoker bestaande uit:
• Gekruide varkenshaas gevuld met chorizo en gegrilde paprika
• Merguez kalkoen worstjes (pikant gekruid)
• De Raza Iberico Rib Fingers (spareribs zonder bot)
• Biefstuk alla Pedro Xeminez (fijne bief met een smakelijk saus)
• Vispakketjes met div. soorten vis, venkel en kruiden
• Paella pan met daarin voor de helft vegetarische paella en voor de andere helft Patatas Brava
• Sinaasappel salade met avocado, munt en rode ui
• Komkommersalade met yoghurt en dille
• Rauwkost salade
Prijs: € 28,50 per persoon

bbq spaanse zomerzon (exclusief dranken)

•  Spaanse ham met stukjes verse vijg  
uit eigen kas

•  Frittata puntjes  
(frisse omelet met munt en groentes)

• Toast met paprika salsa
• Prikkertje met kwartelei en ansjovis
• Paella kroketjes
Prijs: € 8,50 per persoon



Drankenarrangementen 
Koffie en theearrangement
Red Beans, biologische fairtrade koffie uit Almelo / “Pukka” biologische fairtrade thee
+ Italiaanse zoetigheden:
Dolci Baci, 6 smaken ambachtelijke amandel koekjes (www.dolcibaci.nl) / 
Nougat, de enige echte zachte door het gebruik van honing.

Onbeperkt koffie/thee en zoetigheden
Dagdeel   € 9,50 p.p.
Gehele dag  € 14,50 p.p.

Basis Selectie 
Huiswijnen rood, wit en rosé, frisdranken, sappen en bronwaters, 
bieren (fles of tap) pilsener, malt bier

2 uur: € 14,50
3 uur: € 17,50
4 uur: € 22,50

Luxe Selectie 
Huiswijnen rood, wit en rosé en Prosecco
Frisdranken, sappen en bronwaters
Bieren (fles of tap) pilsener, malt, radler en witbier
Huisgemaakte Ice Tea

2 uur: € 17,50
3 uur: € 19,50
4 uur: € 25,50

Bier uit eigen microbrouwerij (indien voorradig) € 4,00 per flesje, 
sterke drank per glas op nacalculatie.

Bijzonderheden
* Kinderen t/m 12 jaar betalen € 12,00 p.p. 
*  Dieetwensen? Geen probleem.



Voorafgaand serveren wij een stuzzichini (hapje) uit de keuken 

• Costata di bue alla pizzaiola
 boterzachte ossenhaas pizzaiola (gemarineerd bieflapje)

• Gamberoni con limone
 spies van gamba’s gemarineerd met limoen en knoflook

• Tritato di Bue
 rundvlees hamburger van kwaliteitsvlees

• Pollo di Pepperoni e Peroni
 kippendijtjes gemarineerd in Peroni bier, knoflook en peper

• Fungi con gorgonzola
  gegrilde champignon gevuld met  

gorgonzola en een noten-tapenade 

Bijgerechten
• Foccacia brood met rozemarijn 
• Vloerbrood met tomaatjes en olijven
• Pastasalade met pesto dressing
• Bastone Alto brood 
• Olijventapenade
• Knoflook, munt en yoghurtdip

Prijs: € 31,50 per persoon rozemarijn

knoflook

toscaanse bbq (exclusief dranken)

• Gekruide en in de schil gebakken aardappeltjes.
• Panzanella salade
  rijkgevulde salade op basis van o.a. tomaten,  

rode uien, groene paprika, geroosterd brood  

en een zachte balsamico.

•  Salade van watermeloen, rode peper, munt  
en feta kaas

Bij de 
grilgerechten 
serveren wij 

diverse 
sausjes
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Onderstaande gerechtjes betreft 
opgemaakte bordjes van de grill.
 
•  ‘Danish’ Stylish Greens, verassend, 

smaakvol én vegetarisch!  
We gingen toch bbq’en?

•  Dagverse vis bereid op ‘Witzand’ 
cederhout met een mango-tomaat 
chutney en zeekraal

•  Koreaanse ‘Bulgolgi’ gemarineerd en 
vlammend ‘heet gebakken’ rundvlees

•  ‘East meets West’ kippedijtjes uit 
Albergen bereid op Indische wijze  
met homemade zoet/zuur

•  Spaanse Paella met fijne Merquez 
worstje

Prijs: € 31,00 per persoon

dagverse vis

wereldse bbq
mondiale smaken, kekke 
combinaties en vingers 
aflikken toegestaan..

Optioneel:
•  Dessert, Brownie van wereldse  

chocolade met een soepje van  
rood fruit en een heerlijke bol ijs  
€5,50 per persoon







gezellige boel & ongedwongen



Disc Golf
Even lekker bezig zijn, kan zowel binnen als buiten. 
Dit is het nieuwe golf: scoor zoveel mogelijk punten 
door de frisbee in het speciale ‘goal’ te gooien.
Prijs: € 8,50  per persoon incl. frisbee welke na 
afloop mee naar huis mag worden genomen.

Suppen
Stand up Paddle ook wel ‘’suppen’’ genoemd is 
ontstaan vanuit het surfen, deze sport is razend 
populair en leuk om eens met een groep te 
ontdekken.Bij het Stadslab is een ‘’sup’’ school 
gevestigd die ook clinics geeft voor teambuilding.

Prijs op aanvraag

Klootschieten
Klootschieten is een oud twents spel dat gespeeld 
kan worden in een industriële omgeving of juist 
landelijk, bij ons is alles mogelijk!
Prijs op aanvraag

E-chopper
Als je deze stoere E-chopper huurt bij het Stadslab 
krijg je gratis een mooie route mee. Ben je met een 
groep? Dan kun je de E-chopper ook combineren 
met een arrangement uit onze brochure, 
bijvoorbeeld een Beer en chicken arrangement met 
lokale biertjes proeven.
Prijs op aanvraag

Wat happens
in Vegas, 

stays in Vegas?

Themafeest: Las Vegas casino avond 
Altijd al een keer naar Vegas willen gaan? ‘What happens in Vegas stays 
in Vegas’. Dat geld ook voor dit Las Vegas Casino feest. De ontvangst is 
geheel in Las Vegas stijl. Na een uitgebreide uitleg over Poker, Blackjack en 
Roulette, kan de spannende en zinderende avond beginnen! 
Houd jij je zenuwen onder controle?

Prijs op aanvraag

Activiteiten  Indoor & Outdoor



Zonder opsmuk een 

bijzondere of leerzame 

boodschap overbrengen



Schilderworkshop
In deze expressieve schilderworkshop ga je aan de slag met kwalitatief goede 
kunstschildermaterialen voor het ultieme kunstenaarsgevoel. Je leert diverse 
schilderstechnieken en werkt met acrylverf, spuitbussen, rollers en mallen. 

Ieder zijn eigen doek of met z’n allen een of meerder grote doeken. Je werkt vrij en 
expressief... het betere gooi en smijt werk... een creatieve happening! Durf het maar eens! 
Voor schilderoveralls wordt gezorgd. Tijdsduur 2 uur. Minimaal aantal personen: 20.

Prijs 20-50 personen:  € 27,50 per persoon
Prijs >50 personen:  € 22,50 per persoon

Je werkstuk moet nog minstens 24 uur drogen 
dus kan op afspraak worden afgehaald.

Non-artverf gooien
Geef je creativiteit de vrije hand, alles kan!
Heerlijk losgaan met verf, rollers en spuitbussen.

Prijs op aanvraag

Letter A krijtbord styling en Handlettering
Met een paar handige tips zetten jullie sierlijke letters en strakke lijnen op je eigen krijtbord.
Een leuke quote voor aan de muur? Een naambord bij de voordeur? Je vult het zelf in!

Prijs op aanvraag

Een eigenzinnig 
kunstwerk maken 
onder begeleiding 
van kunstenares 
Alice Protzman. 

Activiteiten  Indoor & Outdoor
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Arrangement: “Smaak op Maat”
Een schilderworkshop op maat. Denk bijvoorbeeld aan een presentatie voor een nieuw logo 
voor uw bedrijf. Wij gaan een groot schilderij maken met het logo erin. Of: een bruidspaar met 
leuke hobby’s en eigenaardigheden... we verwerken alles erin incl. namen en trouwdatum.

Maar denk ook aan thema’s... Boekt u het mediterrane arrangement? 
Dan krijgen de schilderijen ook een mediterrane tintje...

Veel is mogelijk na overleg. Perfect als teambuilding en vrijgezellenfeest. Meerdere doeken of 
een grote mogelijk. Schilderijen kunnen gelijk meegenomen worden. Schorten zijn aanwezig. 
Tijdsduur 2 uur. Minimaal aantal personen: 20.

Prijs 20-50 personen:   € 27,50 per persoon
Prijs >50 personen:   € 22,50 per persoon

Arrangement “Jeu de Boulle”
Eten, boulen en borrelen bij het stadslab.

Daag je vrienden of collega’s uit voor een potje jeu de boules op de indoor banen!

Reserveer online de baan op info@desmaakvan.com

Prijs 50 minuten speeltijd:   € 15,- per baan
Prijs 110 minuten speeltijd:  € 30,- per baan

Activiteiten  Indoor & Outdoor



De activiteiten kunnen

aangevuld worden 

met bijvoorbeeld 

de Toscaanse 

BBQ



Wijn of Olijfolieproeverij
Uw gastheer is Jeroen Bos eigenaar van De Smaak Van…
Jeroen Bos was zelf in het verleden o.a. werkzaam voor Gall & Gall 
en naast zijn voorliefde voor eten en drinken heeft hij vele cursussen 
gevolgd op het gebied van wijn. Jeroen is dan ook met recht vakgek 
te noemen, met dat verschil dat hij niet graag praat over eindeloze 
feiten, maar meer over de wereld en de anekdotes achter het product.

Kernwoorden bij deze activiteit: Lachen-leerzaam-vermakelijk-smaakvol 
Uiteraard te combineren met een diner!

Prijs: € 29,50 per persoon inclusief wijnen, water, brood en klein hapje.
Dit arrangement kan ook geboekt worden met bijpassende warme en koude hapjes

Retro Pub Quiz
De 70’s & 80’s zijn al jaren heel populair! Van de (oude) nieuwe Ford Mustang, de nieuwe hakzolen 
tot “Grease” die je op elk feestje hoort... Maar wat weten jullie nog van deze tijd? Met de retro 
PubQuiz zorgen we voor competitie &  gezelligheid
 
Het leuke aan deze quiz is dat iedereen kan meedoen. Jong of oud, iedereen krijgt per team een 
stemkastje waarmee je kunt antwoorden op de vragen. Met de stemkastjes is het lekker interactief, 

en veel sneller en leuker dan op papier, The Quiz is on!

Totale duur ca 90 minuten. Het winnende team wacht een leuk prijsje.
Zowel Engels als Nederlandstalig mogelijk.

Prijs op aanvraag

Geen eindeloze 
feiten, maar leuke 

anekdotes en 
bijzondere weetjes

Tip: We 
kunnen ook jullie 
bedrijfsvragen 

opnemen 
(meerprijs)
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stadslab@indie

feesten en trouwerijen



Voor reserveringen en informatie kunt u gerust contact opnemen met Heidi:

info@desmaakvan.com  |  06 41 748 524



Inrijgerij

kantine
grote zaal

stadslab
retro lounge

workshop
ruimte 3

workshop
ruimte 2

workshop
ruimte 1

211 m²
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Het Stadslab is gevestigd op 

het Indië terrein, en bevind zich 

op een steenworp afstand van

 het centrum van Almelo.

Adres: 

Kalverstraat 55, 1234 AB Almelo
(let goed op de borden Stadslab@Indië.)

Plattegrond


