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PATHÉ NIJMEGEN
Theater Pathé Nijmegen is een aanrader als je een moderne locatie zoekt met veel daglicht en de
flexibiliteit voor allerlei grote evenementen, zoals congressen, presentaties, beurzen, award shows,
masterclasses, of (besloten) filmvoorstellingen. Dit theater heeft 8 film-/event zalen, waarvan de
grootste zaal beschikt over een breed podium en plek biedt aan 698 personen. Uniek is een 8 meter
hoge multifunctionele zaal met 300 m2 vlakke vloer.
Uiteraard beschikken we in elke zaal over WiFi, state-of-the-art beeld en geluid, en de mogelijkheid
presentaties op een groot (film-)scherm te vertonen. De zalen zijn perfect te combineren met meerdere
subruimtes of een van de vele business lounges met eigen bar en buitenterras.
Graag voorzien we onze gasten van heerlijke culinaire creaties, van lunch arrangement tot volwaardig diner.
Pathé Nijmegen is uitstekend bereikbaar door nabijheid van de snelwegen A325 en A15 en de beschikking over
ruime parkeergelegenheid direct bij het theater.
Het team van Pathé Business verzorgt alle informatie en reserveringen voor dit theater. Wij denken graag met
u mee en heten u van harte welkom. Wanneer u vragen heeft of aanvullende informatie wenst, kunt u altijd
contact opnemen met ons via onderstaand telefoonnummer. Wij adviseren u graag.

Graag tot ziens in Pathé Nijmegen.

Pathé Nijmegen

Het team van Pathé Business verzorgt alle informatie en reserveringen voor dit theater.

Willem van Arenbergstraat 4

Telefoonnummer: +31 (0)20 575 1880

6515 AT NIJMEGEN

Email:		

events@pathe.nl
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CAPACITEIT
In onderstaand overzicht vindt u de diverse zalen en ruimtes welke wij u kunnen aanbieden voor uw
congressen, presentaties, evenementen en besloten filmvoorstellingen.
Uiteraard is het mogelijk om zalen en foyers te combineren voor uw bijeenkomst.

THEATER / ZAAL

M2

THEATER

RECEPTIE

Zaal 1
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-

698
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-

DINER
SIT-DOWN
-

Zaal 3

-

176

-

Zaal 4

-

140

Zaal 5

-

294

Zaal 6
Zaal 7
Zaal 8
Foyer begane grond
Entree aansluitend op foyer
Foyer eerste verdieping

250
893
633
112

Chaplin foyer
Monroe foyer
Meeting room A
Meeting room B

BUFFET

VERGADERING
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-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

176
176
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-
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850
600
80

100
400
50

120
440
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-
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120
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65
32
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18
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-
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-

100
-

20
10

-
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RUIM & VEELZIJDIG!
Pathé Nijmegen is een aanrader als je een moderne locatie zoekt met veel daglicht en de flexibiliteit voor
allerlei grote evenementen, zoals congressen, presentaties, beurzen, award shows, masterclasses, of
(besloten) filmvoorstellingen. De ruime indeling biedt allerlei mogelijkheden in en om het theater.
Pathé Nijmegen ligt midden tussen de groene weilanden, nabij een prachtig meer. Daardoor kunnen
binnen- en buitenactiviteiten prima gecombineerd worden op deze locatie.
Het is mogelijk om het gehele theater voor evenementen af te huren. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

4

PATHEBUSINESS.NL

CULINAIR
Pathé Nijmegen werkt samen met cateringpartner Oseven. We bieden een aantal culinaire
basisarrangementen aan. De arrangementen zijn inclusief genoemde culinaire invulling en
personeelskosten. Indien uw wensen geen aansluiting vinden bij genoemde arrangementen,
werken wij graag een arrangement op maat voor u uit.

ARRANGEMENTEN
4-UURS ARRANGEMENT

8-UURS ARRANGEMENT

• Onbeperkt koffie, thee en water met koekjes

• Onbeperkt koffie, thee en water met koekjes

• Melk en jus d’orange tijdens de lunch

• Melk en jus d’orange tijdens de lunch

• Lunch bestaande uit:

• Frisdranken en energybars tijdens de middagpauze
• Lunch bestaande uit:

BAKERY

SOEP OF SALADE

• 	Wafelbrood met gerookte ribeye, rucola en

• 	Pittige rode curry soep (vegetarisch) in klein glaasje

truffelmayonaise
• 	Zwarte clubsandwich met chorizo, sla, romaat, gerookte
kip en grove mosterdcrème
• Wraps ingerold met makreel, augurk en kappertjes

(alternatief op verzoek mogelijk)
• 	Linzensalade met courgette, paprika, trappist kaas,
zoetzure komkommer en gebrande cashewnoten
(alternatief op verzoek mogelijk)

• Desembrood met oude kaas, rucola en tomatenchutney
• Turks brood met gerookte kip, pesto en ijsbergsla

OPTIE
Bovenstaande lunch is uit te breiden met salade en soep of

FRUIT

een warm item.

• Vers handfruit
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ARRANGEMENTEN
SIT DOWN DINNER ARRANGEMENT,
3 GANGEN

WALKING DINNER ARRANGEMENT,
3 GANGEN

VOORGERECHTEN

VOORGERECHTJES (2 PP)

• 	Wodka zalm met zoetzure watermeloen, gel van

• 	Wodka zalm met zoetzure watermeloen, gel van

bloedsinaasappel, chioggia bietjes en zeekraal

bloedsinaasappel, chioggia bietjes en zeekraal

• Rundercarpaccio met olijfolie, Grana Padano en rucola

• 	Poke salad – salade met gemarineerde tonijn en zalm,
avocado, wakame en sesamolie

HOOFDGERECHTEN

• 	Tartaar van tonijn met avocado, tomaatjes en cornichons

•	Diamanthaas met mukimame, curgette en puree van

• 	Tartaar van watermeloen en tomaat met zoetzure groente

zwarte olijven

en tempura van taggiasche olijven

•	Gemarineerde en gebakken gamba’s met kruidige pulpo,
tagliatelle met spinazie, tomaat en kruidenkrokantjes

HOOFDGERECHTJES (3 PP)
• 	Diamanthaas met mukimame, curgette en puree van

NAGERECHTEN
•	Crème anglaise met pistache, bosbes, chocolade en
atsinacress
•	Yoghurt-limoenmousse met mangocrème, rood fruit en
witte wijnsabayon

zwarte olijven
• 	Gelakte hoender met honing, groene asperges, aubergine
chutney en witlof
• 	Zalm met kruidensaus, wortel crème, en gehakte noten
•	Peterselie-parelgort met groene groenten, zoetzure
komkommer en rucola

NAGERECHTJES (2 PP)
• Mini tarte tatin van banaan met kerrie en yoghurtijs
• Crème brulée van gember met limoen en palmsuiker
• 	Yoghurt-limoenmousse met mangocrème, rood fruit en
witte wijnsabayon
• Saffraan brulée met basilicumij en basilicumcrisp
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ARRANGEMENTEN
1-UURS BORREL ARRANGEMENT

KOFFIE ARRANGEMENT

• 	Tafelgarnituur, zoals notenmelange, groentechips,

• 1-uurs

kaasstengels
• 	Warme borrelbites, huisgemaakte bitterballen, mini

• 4-uurs
• 8-uurs

cheeseburgers, groentekroketjes met piccalilly crème,

Onbeperkt koffie, thee en water met koekjes in diverse

3 stuks p.p.

smaken.

• Onbeperkt Hollands drank assortiment

DINER ARRANGEMENTEN
• 	Inclusief onbeperkt Hollands drankenassortiment (2 uur)

WERELDSE HOOFDGERECHTENBUFFET
• 	Kabeljauwfilet met antiboise van olijven, tomaat, venkel,
look en basilicum
• Maïskip uit de oven met rozemarijn en zwarte peper

MEDITERRANE
HOOFDGERECHTENBUFFET

• 	Courgette, aubergine, haricots verts en
kastanjechampignons met Provençaalse kruiden
• Aardappel en pompoen met kaas uit de oven

• 	Spaghetti met pesto, rode peper, kappertjes, look en olijfolie
• 	Runderlasagne ‘1906’ traditioneel bereid door onze
keukenbrigade
• 	Witvis met gnocchi in tomaten-kruidensaus, zwarte
olijven en gepofte tomaatjes
• 	Orecchietti pasta met courgette, aubergine,
paddenstoelen en basilicum

THAIS BUFFET
• 	Kai pad med ma muang him ma pan - Kip met
cashewnoten
• Pla prieauw waan - Baarsfilet in zoetzure saus
• Keng khurry pak - Groenten in gele curry

Met:

• Paneng neua - Rundvlees in rode curry

• 	Salade van geroosterde bietjes, wortel, pompoen en

• Kao suwee - Witte Thaise rijst

ingedikte balsamico

• met Thaise kroepoek en glasnoedelsalade met seafood

• 	Bleekselderijsalade met rucola, ansjovis, walnoten,
basilicum en geraspte Parmezaanse kaas
• 	Bindsla met frisee, Italiaanse ham, roodlof, radijs en
geroosterde pijnboompitjes

Bovenstaande gerechten zijn naar wens uit te breiden
met koude voorgerechtjes en/of desserts gepresenteerd op
handzame bordjes, schaaltjes en in glaasjes.

• 	Tomatenfocaccia met look en kruiden, gebakken
witbrood en olijfolie extra vergine

*Alle arrangementen zijn geldig vanaf minimaal 100 personen.
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AUDIOVISUEEL
Uw evenement komt het beste tot zijn recht als ook de techniek voor u werkt. Pathé heeft alle faciliteiten,
techniek en expertise in huis om uw bijeenkomst tot een succes te maken. We bieden excellent beeld
en geluid voor elke gelegenheid van congres tot groots feest in alle Pathé theaters. Ook verzorgen we
filmvoorstellingen op externe locaties.
PRESENTATIES IN FILMKWALITEIT
Vertoon uw presentatie op ons grote doek. Met onze digitale projectoren wordt uw presentatie en bedrijfsfilm in
topkwaliteit weergegeven. Plug & play is hierin ons motto. Een (powerpoint-)presentatie in 16:9 volstaat al om
groots uw boodschap over te brengen.
LIVE STREAMING
Live streaming zorgt ervoor dat presentaties in meerdere zalen of tussen meerdere Pathé theaters tegelijkertijd
vertoond kunnen worden. Via een satellietverbinding kunnen we tevens sprekers vanuit de hele wereld voor u op
het scherm vertonen.
AUDIOVISUELE ONDERSTEUNING
Met een groot assortiment aan audiovisuele middelen kunnen wij u op alle vlakken voorzien. Alle Pathé
theaters beschikken over uitstekende en snelle internetmogelijkheden en Wifi. We adviseren u graag over
de mogelijkheden.
LED SCHERMEN
In veel Pathé theaters hebben we verspreid in de foyers LED schermen die op verzoek gebruikt kunnen worden
voor het tonen van bedrijfslogo’s of filmpjes tijdens evenementen. We adviseren u graag over de mogelijkheden.
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PATHÉ NIJMEGEN
• 8 zalen van 140 tot 698 personen
• Totale theater capaciteit voor events: 2.000 personen
• Mogelijkheid om het gehele theater af te huren
• Ruime foyers met veel daglicht op begane grond en eerste etage
• Geschikt voor beursvloer met stands
• Meerdere lounges met bars
• 2 multifunctionele vergader-/breakout ruimtes
• Fantastische culinaire creaties, van lunch arrangement tot volwaardig diner
• State-of-the-art beeld en geluid
• Professionele audiovisuele middelen en techniek
• Live streaming mogelijk
• Wifi aanwezig
• Invaliden toegankelijk
• Theater geschikt voor congressen, beurzen, besloten filmvoorstellingen, borrels en feesten
• Gelegen midden tussen de groene weilanden, nabij een meer
• In nabijheid van snelwegen A325 en A15. Ruime parkeergelegenheid direct bij het theater
• Bereikbaar per OV: nabij treinstation Lent, en een bushalte op loopafstand met buslijnen naar treinstation Nijmegen CS
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• 28 TOPLOCATIES
• VAN VIP-BIJEENKOMST TOT GROOTS CONGRES
• EXCLUSIEVE FILMVOORSTELLINGEN

RESERVERINGEN & INFORMATIE
Het team van Pathé Business verzorgt alle informatie en reserveringen voor dit theater.
Wij denken graag met u mee en heten u van harte welkom!
Adres: 		

Barbara Strozzilaan 388, Amsterdam

		

Postbus 75948, 1070 AX, Amsterdam

Telefoonnummer:

+31 (0)20 575 1880

Email:		

events@pathe.nl
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