
ZAKELIJK
Gelegen midden in de Keukenhofbossen van Lisse vindt u Het Tussenstation. Onze lunchroom in het monumentale treinsta-
tion van Lisse is de ideale gelegenheid voor besloten bijeenkomsten van 10 tot 100 personen. Het gehele station, maar ook 

de wachtkamers zelf, vormen een unieke plek voor een besloten diner, training, vergadering of feest. 
In elke ruimte wordt ontbijt, lunch, borrel of diner geserveerd. 

De besloten wachtkamers beschikken over alle vergaderfaciliteiten en gratis wifi . De ruime gratis parkeergelegenheid op 
eigen terrein maakt deze locatie extra aantrekkelijk voor een bijeenkomst. Voor ontspanning tussendoor loopt u vanaf het 

station zo het Keukenhofbos in. Hier kunt u heerlijk wandelen.station zo het Keukenhofbos in. Hier kunt u heerlijk wandelen.
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ALLE BUSINESS ARRANGEMENTEN ZIJN TE COMBINEREN
Alle arrangementen zijn inclusief vrij gebruik van een
LCD- scherm en fl ip-over. Gratis toegang tot Wifi .

1E KLAS BUSINESS
• Onbeperkt Illy koffi  e en thee
• Frisdrank en mineraalwater
• Huisgebakken appeltaart met slagroom
• Huisgemaakte verse bosbessen smoothie
• Warme snack

Dagdeel 20 per persoon | Hele dag 30 per persoon

2E KLAS BUSINESS
• Onbeperkt Illy koffi  e en thee
• Frisdrank en mineraalwater
• Huisgebakken appeltaart met slagroom

Dagdeel 15 per persoon | Hele dag 25 per persoon

ZAKELIJK

CAPACITEIT & ZAALHUUR

WACHTKAMER 3
20-30 personen

WACHTKAMER 2
10-20 personen

ZAALHUUR
Dagdeel 150 | Hele dag 200



BUSINESS BREAKFAST  19
Onbeperkt Illy koffie en hand geplukte thee, glas verse jus d’orange, boerenbrood, boerenham, kaas, gekookt eitje, 

yoghurt met muesli, vers afgebakken mini croissant, roomboter, honing en jam

ZAKELIJK

LUNCHTRIO VLEES
Soepje van de chef, broodje met 
kalfsvleeskroketjes en carpaccio

LUNCHTRIO VEGETARISCH
Pomodorisoepje, broodje met 

rucola-kaaskroketjes en avocadosmash

LUNCHTRIO VIS
Soepje van de chef, broodje met 

gambakroketjes en zalm

BUSINESS BORRELUUR  27
Drie drankjes naar keuze 

Huiswijn | pilsener | frisdranken

Broodplankje met huisgemaakte dips
Luxe koude en warme hapjes 3 stuks

Bitterballen 2 stuks
Puntzakje friet van Friethoes

BUSINESS LUNCH  12,5


