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Dit is de informatiemap van Restaurant 
D’ Swarte Walvis. Al 52 jaar een begrip 
in binnen- en buitenland. Wie de Zaanse 
Schans bezoekt of een vaartocht over de 
Zaan maakt, kent D’ Swarte Walvis. In 
een monumentaal pand, midden op de 
Zaanse Schans, biedt het een ongekende 
gelegenheid om heerlijk te genieten. En dat 
op slechts vijftien minuten rijden van het 
centrum van Amsterdam.

Wij bieden diverse zalen, kamers en 
terrassen; acht in totaal. Onze ligging op de 
Zaanse Schans, aan de prachtige Zaan, is 
uniek. Daarnaast beschikken wij over meer 
dan 50 jaar ervaring in het ontvangen en 
fêteren van onze gasten, in alle denkbare 
variaties. Kortom, wij bieden veel meer 
dan op het eerste gezicht te zien is. Neem 
gerust contact op voor meer informatie of 
bezoek onze website. Wij maken graag een 
passend voorstel voor je en trakteren je op 
een gastvrije ontvangst.

Uw gastheer, 
Ruud Keinemans
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Deze informatiemap informeert  
je over de mogelijkheden van  
D’ Swarte Walvis. Onze locatie is 
uniek voor Zaandam. De ligging 
aan enerzijds de Zaanse Schans en 
anderzijds de Zaan met een groot 
terras, maakt D’ Swarte Walvis bij 
uitstek geschikt voor vergaderingen, 
presentaties, cursussen en lunches 
of diners met (grote) (inter)nationale 
gezelschappen. 

Daarnaast kunnen, dankzij onze eigen 
aanlegsteiger, gasten over het water 
naar onze locatie komen of juist de 
prachtige omgeving vanaf het water 
bekijken. Er is altijd meer te bieden 
en kiezen dan wij in deze folder. De 
informatiemap geeft een goed beeld, 
maar uiteindelijk werken we het liefst 
aan oplossingen op maat op basis van 
jouw wensen. 

WELKOM
 IN  RESTAUR ANT  D ’  SWARTE  WALV IS I N H O U D S O P G AV E
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HISTORIE
 VAN  R ESTAUR ANT  D ’  SWARTE  WALV IS

De Zaanstreek wordt wel het oudste 
industriegebied van de wereld genoemd. 
Tijdens de Gouden Eeuw gold het gebied 
als het ‘werkgebied’ van Amsterdam, dat 
in die tijd de belangrijkste handelsstad ter 
wereld was. 

Het Koopmanshuis, dat tegenwoordig deel 
uitmaakt van onze keuken en in de zomer 
dienstdoet als uitgiftepunt voor terras ‘De 
Baleine’ werd in 1765 betrokken door een 
lid van de familie Honig, Cornelis Gerrits 
Honig. Vervolgens is het generaties lang 
in bezit geweest van deze bekende Zaanse 
fabrikantenfamilie.

Het Weeshuis is afkomstig uit Westzaan 
en stond achter de grote kerk, met de 
vreemde toren. Bij een zogeheten ‘torenval’ 
tastte de toren ook het weeshuis aan. 
Het huidige restaurantgedeelte was de 
dagruimte voor de wezen, met daarachter 
de Regentenkamer, een keurige kamer 
waar diegenen die over de wezen waakten 
verbleven. 

De Weesmeesterzaal op de eerste  
verdieping is de vroegere slaapzaal van 
het Weeshuis. Deze zaal wordt getooid 
door mooie tegeltableaus, met daarop 
molens. In de Weesmeesterbar zijn kleine 
gedenktegeltjes te vinden met betrekking 
tot de oorsprong van het gebouw. 

De drie panden waarin D’ Swarte Walvis 
gevestigd is, vertellen veel over de rijke 
Zaanse geschiedenis. Het gehele pand van 
D’ Swarte Walvis is opgebouwd uit drie 
losse panden. De keuken maakt deel uit 
van een Koopmanshuis. Het restaurant, 
de brasserie, de Regentenkamer en de 
bovenzaal zijn gevestigd in een voormalig 
Weeshuis. En in de replica van een 
Vleethuis (pakhuis voor walvisvaarders) 
zijn de bar en de Commandeurskamer 
gerealiseerd. 

Weesmeesterzaal

Weeshuis

Luchtfoto van achterterras aan de Zaan

VleethuisKoopmanshuis
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Het Vleethuis, waarin onze bar is 
gevestigd, is een replica van een origineel 
Vleethuis wat in vervallen staat aan de 
overkant van de Zaan heeft gestaan.  
Net als bij het origineel staat de 
windvaan: ‘De Walvis’ op het dak. 

De Commandeurskamer, boven de bar 
gelegen, is nog helemaal in de stijl van de 
walvisvaarders. Met het uitzicht over de 
Zaan, waan je je op een schip. Aan het 
plafond prijkt een windwijzer die op het 
dak wordt aangestuurd door de windvaan. 

Tot slot kunnen wij ook de unieke locatie 
het Raadhuis van Zaandijk aanbieden. 
Het Raadhuis ligt tegenover D’ Swarte 
Walvis, aan de andere kant van de Zaan. 
Dit voormalig Raadhuis is in 1752 
gebouwd door de rijke koopman en 
oliefabrikant Cornelis Florisz de Lange. 

CAPACITEIT
 VAN  ONZE  RU IMTES

Voor elke gelegenheid hebben wij een geschikte ruimte met eigen capaciteit. In onderstaand 
schema vind je een overzicht van de beschikbare vierkante meters in combinatie met de 
verschillende opstellingen met daarin het maximale aantal personen. 

Begane grond  m2 classroom theater diner receptie

Restaurant  90 90 40 70 100-120

Serre  50 20 40 40 80

Regentenkamer  24 - - 14 -

Bar ‘t Vleethuis  30 - - - 25

Terras achter  200 - - 70 80-120
(aan de Zaan)

Eerste etage*  m2 classroom theater diner receptie

Weesmeesterzaal  65 40 60 50 80-100
(met eigen bar)

Commandeurskamer  50 20 40 28 50

Raadhuis in Zaandijk  50 - - 50 100

Commandeurskamer

Doorkijk naar Vleethuis

Interieur restaurant

Entree van het oude raadhuis in Zaandijk

* Deze ruimtes bevinden zich op de eerste
verdieping en zijn hierdoor niet toegankelijk
voor mensen met beperkte mobiliteit, aangezien
wij niet over een lift beschikken.
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LUNCH & DINER
 VOOR  GROEP EN

We bieden vele verschillende mogelijkheden voor een lunch of diner van 2 tot 200 personen. 
Hieronder en hiernaast vind je enkele van onze mogelijkheden, maar uiteraard is maatwerk 
ook hier mogelijk en kunnen wij, na voorafgaand overleg, menu’s aanpassen aan dieetwensen 
en allergieën. 

Graag ontvangen wij je gezelschap met 2 kopjes koffie of thee met gesorteerd gebak à € 8,50 
per persoon of met petit fours à € 7,50 per persoon.

ZA AN SE  BRO ODJESLUNCH
€ 20,00 per persoon

Zaanse mosterdsoep vooraf, gevolgd door: 
diverse belegde mini-broodjes, mini-
croissants, chocoladebroodjes en handfruit. 
Inclusief kannen koffie/thee en flessen melk

ZA AN SE  U ITGEBRE IDE 
LUNCHTAFEL 
€ 35,00 per persoon

Zaanse mosterdsoep vooraf, gevolgd door: 
mini-broodjes, duivenkater, tulband, mini-
chocoladebroodjes, mini-koffiebroodjes, 
mini-croissants, salade komkommer/
tomaat/geitenkaas, roerei, boeren 
achterham, twee diverse soorten vleesbeleg, 
brie, Beemsterkaas belegen kaas, gerookte 
zalm, mini-saucijzen uit de oven, jam en 
hagelslag. Inclusief kannen koffie en thee en 
verse jus d’orange

GR OEPS MEN U ’ S

Bij elke gang kunt een keuze maken uit 
de drie gerechten en zo zelf uw menu 
samenstellen. Indien er meerdere gerechten 
worden gekozen om keuzes nog te maken, 
ontvangen wij graag de keuzes van de 
gasten van tevoren. Uiteraard houden 
wij altijd rekening met uitzonderingen, 
dieetwensen en allergieën.

DR IE  GAN GEN
€ 45,00 per persoon

V IER  GAN GEN
€ 55,00 per persoon

V IJ F  GAN GEN
€ 65,00 per persoon

WA LKI NG  LUN CH /
D I NN ER
Vanaf € 35,00 per persoon

Als alternatief voor het bekende 
klassieke buffet serveren wij ook het 
‘Walvis Walking Lunch of Diner’. 
Dit is mogelijk voor gezelschappen 
vanaf 20 personen met vijf, zes 
of zeven gangen die staande of in 
gezellige zitjes genuttigd kunnen 
worden. Dit heeft de dynamische en 
informele sfeer van het lopend buffet 
maar de kwaliteit van een diner. 
Iedere gast krijgt bij iedere gang een 
gerecht geserveerd. De gerechten 
worden aangepast aan het seizoen.

BBQ  MET  L IVE  COOK IN G
€ 40,00 per persoon
Bij mooi weer is het ook mogelijk ons 
terras aan de Zaan voor een 
gezelschap vanaf 30 personen voor 
een gezellige bbq waarbij de koks 
achter de bbq de gerechten staan te 
bereiden voor een heerlijk buffet. 
Eventueel ook uit te breiden met een 
dessertbuffet.

MEDI TERR A  AN   
SH ARED  D IN NER
Vanaf € 35,00 per persoon
Voor een gezellig samenkomen waarbij 
er meerdere koude en warme gerechten 
op tafel worden gezet om te delen.

K EU ZE  GRO EP SMEN U ’S  
Voorgerecht:

Huisgerookte zalm, sesam, wakamé, wasabi 
-

Steak Tartaar rund, truffelmayonaise, 
kwartelei

-
BBQ mais, mangosalsa, chilivlokken, limoen

Eerste tussengerecht:

Bouillabaisse met rivierkreeft en cognacroom 
-

Ossenstaartbouillon gevuld met rilette
-

Zaanse mosterdsoep

Tweede tussengerecht:

Coquille, wakamé, schuim Beemsterkaas
-

Kwartel, confit, zuurkool, jus appel
-

Gevulde pompoen, za’athar, feta, granaatappel

Hoofdgerecht:

Vis van het seizoen, beurre blanc,  
créme pastinaak

-
Tournedos, roseval, jus Madeira

-
Truffelrisotto met seizoenspaddestoelenmix

Dessert:

Chocolade brownie, witte chocoladevlokken, 
ijs van caramel

-
Bavarois seizoensfruit, roodfruit sorbetijs
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TROUWEN
 EN  A N DERE  FEESTEL IJKHEDEN

D’ Swarte Walvis is een officiële huwelijkslocatie. Dat betekent dat ook de huwelijksceremonie 
bij ons kan worden voltrokken. Jullie hoeven dus geen kostbare tijd te verspillen aan ‘op en neer 
rijden’. Natuurlijk verzorgen wij ook graag jullie receptie, lunch, diner en/of feest. 

Naast trouwen in D’ Swarte Walvis is het ook mogelijk om te trouwen in het oude Raadhuis 
van Zaandijk, tegenover D’ Swarte Walvis, aan de Zaan. Dit mooie historische pand uit 
de achtiende eeuw, gelegen aan de prachtige Gortershoek, leent zich uitstekend om in een 
intieme en romantische sfeer het ja-woord uit te spreken. Bij mooi weer kan de prachtige tuin 
het decor zijn van een receptie, of om via de eigen aanlegsteiger een boottochtje te maken 
over de Zaan om vervolgens met jullie gasten uit te stappen bij D’ Swarte Walvis.

Met deze twee prachtige locaties aan de Zaan zijn er veel mogelijkheden om jullie trouwdag 
tot een onvergetelijke dag te maken. Wij informeren jullie graag over de mogelijkheden en 
arrangementen die wij kunnen bieden.

LOCAT IES 
HUWEL IJKSCEREMO NIE 
D’ Swarte Walvis 
- Commandeurskamer
- Weesmeesterzaal (eerste etage).
-  Benedenverdieping of terras aan de

Zaan: op aanvraag

Raadhuis van Zaandijk
- Raadzaal (voor foto’s zie onze website)

KOSTEN 
HUWEL IJKSCEREMO NIE
Maandag t/m donderdag € 475,00
Vrijdag en zaterdag € 575,00
Raadhuis € 475,00

BRU IDSTA  A RT  
De bruidstaart is zó persoonlijk, dat wij 
bruidsparen deze zelf laten uitzoeken en 
afleveren bij ons. Zo weten jullie zeker dat 
de taart precies is wat jullie willen. 
Uiteraard serveren wij de taart graag 
voor jullie. 

BOOT TOC HT  
Champagnetoast of de bruidstaart 
aansnijden aan boord van een 
rondvaartboot? Wij regelen het voor 
jullie.

R EC EP T I E ,  D IN ER ,  FE EST  
In een persoonlijk gesprek nemen we de 
mogelijkheden voor jullie bijzondere dag 
samen door en maken een offerte op maat.

DR ANKEN 
Er zijn uiteraard meerdere mogelijkheden 
voor het schenken van onze dranken op 
jullie feest. Zo kan je er bijvoorbeeld 
voor kiezen om te proosten met een 
glas champagne en kan je kiezen voor 
een dranken arrangement. Buitenlands 
gedistilleerd en mixdranken zijn uiteraard 
ook mogelijk en worden naar verbruik 
berekend.

Prijsindicaties
Champagne  
Rothschild Brut € 11,50 € 65,00
Cava Gramona Brut € 6,75 € 37,00

€ 4,75 € 24,50
€ 3,00

Huiswijn 
Warsteiner pils
Hoop Bier vanaf
Flesje frisdrank 

€ 4,20

Verse jusd’orange 
€ 3,00

Hollands drankenarrangement Onbeperkt 
pils, huiswijn, fris en Hollands 
gedistilleerd op uurbasis. 

Een uur € 12,50 p.p.

Twee uur € 23,50 p.p.

Drie uur € 31,50 p.p.

Vier uur € 37,50 p.p.

Vijf uur € 42,50 p.p.

BOR RELGA RN IT UUR  
EN  H APJES  
Warm bittergarnituur
€ 1,30 p.s.

Luxe koud borrelgarnituur
€ 2,75 p.s.

Bakje nootjes of olijven 
€ 3,50 per bakje

€ 3,80
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ZAKELIJK
 VOOR  GROTE  EN  KLE INE  GR OEPEN

Wij bieden volop ruimte aan kleine en grote groepen voor een vergadering, lunch, feest of 
borrel. Hieronder staan de basistarieven per ruimte. In iedere ruimte kan je beschikken over 
audiovisuele middelen en een flipover. 

RUIMTE GROOTTE AANTAL
PERSONEN

ÉÉN  
DAGDEEL

OCHTEND  
EN MIDDAG AVOND

Restaurant 90 m2 42-120 1 1 1

Serre 50 m2 20-80 1 1 1

Regentenkamer 24 m2 2-14 € 125,- € 195,- € 145,-

Bar ‘t Vleethuis 30 m2 35 1 1 1

Terras voor - 1 1 1 1

Terras achter  
(aan de Zaan)

200 m2 70-120 1 1 1

Weesmeester* 65 m2 40-100 € 125,- € 200,- € 145,-

Commandeurskamer* 50 m2 9-50 € 160,- € 250,- € 185,-

Raadhuis 50 m2 50-100 € 235,- € 325,- € 260,-

1  afhankelijk van specifieke wensen 

Het aantal personen is afhankelijk 
van de opstelling (classroom, theater, 
diner of receptie).

Audiovisuele middelen zoals beamer, 
smart-TV en flipover beschikbaar. 

Elke offerte is maatwerk; graag 
bespreken we jouw wensen met je. 

DR ANKEN PR IJZEN  LOS

Koffie, per kan (ca.10 kopjes) € 20,00

Thee, per kan (ca. 6 glazen) € 15,00

Frisdranken, per flesje, prijs vanaf € 3,00

Mineraalwater, per fles 0,75 l € 4,75

Melk, karnemelk, per kan (ca.1,75 l) € 6,00 

Jus d’orange, per glas € 3,80

Jus d’orange, per kan € 24,50

* Deze ruimtes bevinden zich op de eerste verdieping en
zijn hierdoor niet toegankelijk voor mensen met beperkte
mobiliteit, aangezien wij niet over een lift beschikken.

Het is ook mogelijk een volledig 
arrangement bij ons te boeken: 

OCHTEND  EN  LUNCH 
ARR ANGEMENT
10.00 - 17.00   € 50,00 p.p

•  Ontvangst met kannen koffie,
thee en appelgebak

•  Flessen mineraalwater
•  Zaanse broodjeslunch
•  Flipover/beamer/scherm
•  Overige drankjes op nacalculatie

DAG  ARR ANGEMENT
10.00 - 20.00   € 95,00 p.p

•  Ontvangst met kannen koffie,
thee en appelgebak

•  Flessen mineraalwater
•  Zaanse Broodjeslunch
•  Bittergarnituur
•  Driegangendiner
•  Flipover/Beamer/Scherm
•  Overige drankjes op nacalculatie
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ARR ANGEMENTEN

OPTIE 1

TOUR  OVER  DE  ZA ANSE 
SCHAN S  MET  G IDS
Streekgids € 7.50 p.p.  
Minimaal 10 (of € 75,-) en maximaal  
20 personen per gids.
Een verhalenverteller uit de Zaanstreek, 
speciaal voor Nederlands groepen.  
Een normale rondleiding duurt 1,5 uur.

Een gediplomeerde gids € 10,00 p.p.
Minimaal 10 (of € 100,00) en maximaal 
20 personen per gids.
Deze gids spreekt vloeiend vreemde talen. 
Keuze uit Engels, Frans, Duits, Italiaans, 
Spaans of Russisch. Ook 1,5 uur.

 OP  EN  R OND  DE  ZA  AN SE  SC HA NS

Zoals aangegeven elders zijn er uiteenlopende mogelijkheden op en rond de Zaanse Schans 
om het diner, de vergadering, teamdag, ed. extra inhoud te geven. Hieronder enkele van die 
mogelijkheden, die wij vanuit D’ Swarte Walvis kunnen faciliteren (alle prijzen en wijzigingen 
voorbehouden).

R OND VA  AR TEN  OVER  DE  ZA  AN  (O P  A  AN VRA  AG)
Op aanvraaag
Je kan vanaf de steigers van D’ Swarte  
Walvis en/of het Raadhuis op- en afstappen.

DI VE R SE  RO ND LE ID I NG EN  OVER  DE  Z A  AN SE  SCH ANS  

OPTIE 2

TO UR  OVER  DE  ZA  AN SE  
SC HAN S  ME T  G I DS
Bij deze rondleidingen zijn inbegrepen 
de entree van de molen en wevershuis en 
bezoek kaas of klompenmaker. 

Streekgids € 11.50 p.p.
Minimaal 10 (of €100,-) en maximaal  
20 personen per gids.
Een verhalenverteller uit de Zaanstreek, 
speciaal voor Nederlands groepen.  
Een normale rondleiding duurt 1,5 uur.

Een gediplomeerde gids € 13.50 p.p. 
Minimaal 10 (of € 120,00) en maximaal 
20 personen per gids.
Deze gids spreekt vloeiend vreemde talen. 
Keuze uit Engels, Frans, Duits, Italiaans, 
Spaans of Russisch. Ook 1,5 uur.

CONDOLE ANCES
 GROOTS  IN  INT IM ITE IT

Steeds vaker bieden wij onderdak aan 
condoleances. Weg van de vaak kille 
ontvangstruimtes in de crematoria, waar 
meestal maar een beperkt aanbod is en 
vooral beperkt tijd. Wij zijn in staat om een 
warme ambiance te creëren, naar van iedere 
gewenste invulling. Zo wordt er steeds 
vaker gekozen voor het ‘vieren van het 
leven’ met wijn, bier en lekkere hapjes.  
We hebben hier inmiddels een ruime 
ervaring in opgebouwd.  

Vaak wordt een dergelijke gelegenheid dan 
ook afgesloten met een gezamenlijke lunch 
of diner met een klein gezelschap in een 
eigen kamer of zaal.

Dankzij onze ruimte en goede 
bereikbaarheid, is bijna alles mogelijk.  
Jullie wensen bespreken wij dan ook graag 
persoonlijk.
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VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA:        RESTAURANTDSWARTEWALVIS         RESTAURANTDESWARTEWALVIS 

ONZE NIEUWSBRIEF ONTVANGEN? STUUR ONS EEN MAILTJE: INFO@DEWALVIS.NL

Kalverringdijk 15, Zaandam  |  T  075 - 616 56 29  |  E info@dewalvis.nl  |  www. dewalvis.nl




