
gastvrije informatie

diners - lunches - feesten - bruiloften - recepties -  vergaderingen





“Welkom Dames en Heeren”

Dit zijn de eerste woorden van de Burgemeester van Zoetermeer anno 1924 bij het 
openen van dit schoolgebouw.
Een kleine eeuw later huisvest er een multifunctionele horecagelegenheid. Bij 
Pasta Company bent u op het juiste adres voor diners, lunches, feesten, bruiloften, 
recepties, vergaderingen en bedrijfsborrels.





De locatie is bijzonder geschikt voor een bezoek in groepsverband klein en groot in 
een voor Zoetermeer unieke ambiance. Het gastvrije team stelt met u een arrangement 
samen, binnen elk budget. De jonge dynamisch brigade staat dagelijks voor u klaar 
vanaf het middaguur. 

Op onze site www.pastacompany.nl vindt u onze up-to-date menukaart. Loop gerust 
binnen op de Dorpsstraat 114 of bel 079-3428383. Gratis overdekte parkeergarage 
aan de Osijlaan direct aan de achterkant van het restaurant.



Het heeft zijn unieke karakteristieken behouden en op het “schoolplein” voor de deur 
is het op het terras heerlijk vertoeven. Pasta Company biedt plaats aan 250 gasten 
maar toch is het knus door de gescheiden ruimtes.





Wij zijn altijd in voor Uw feestje! 

De bar biedt u een ruim assortiment aan dranken. De verrassende wijnkaart bestaat 
uit wijnen die allen per glas te bestellen zijn. De benedenverdieping is geschikt voor 
groepen tot 250 personen. 

Arrangementen met dranken van het Hollands Plateau zijn al verkrijgbaar vanaf
€ 5,50 per persoon per uu  r. Een garnituur hapjes al vanaf € 4,50 per persoon.







Voor gezelschappen

Buffetten en diners op maat, ook op lokatie.
Een voorbeeld ter inspiratie:

Salade met tonijn en olijventapenade
Mozzarella salade en Aceto

Gerookte zalm met dillecrème
Huisgemaakte vislasagne of vleeslasagne

Gebakken gamba’s in knoflook
Varkenshaas met champignons

Diverse soorten pasta waaronder tagliatelle, spaghetti en penne
Italiaanse broden met aioli 

Tiramisù van Italiaans recept
Diverse ijssoorten vers bereid door Florencia uit Den Haag

Prijzen vanaf € 18.50 per persoon



Quote van bruidsparen:

“Dankzij de fantastische zorg van de mensen bij Pasta Com-

pany XL is onze trouwdag er een om nooit te vergeten. Niet 

onbelangrijk: we zijn helemaal binnen ons budget gebleven.”

“Mede dankzij MeetEvents van de Pasta Company hebben 

wij een daverende trouwdag gehad.”



Officiële trouwlocatie van Zoetermeer!

Feesten met de grote F inclusief een trouwceremonie op één locatie.
Een mooi intiem diner boven in onze ‘lokalen’ en vervolgens feesten

tot in de late uurtjes met live muziek of DJ. 

Uw droom komt bij ons in vervulling!



Met eigen professionele geluidsapparatuur voorzien wij evenementen van de nodige 
sfeer.  De geluids- en lichteffecten zijn modern en ingesteld op uiteenlopende wensen. 
Kom gerust eens langs voor een rondleiding.



De bovenverdieping bestaat uit 2 klaslokalen met daartussen
een gezellige bar. Deze bieden aaneengesloten plaats aan

120 personen voor uw borrel, receptie of staand diner.



Vergaderen onder het genot van koffie uit uw eigen espressomachine
en gekoelde dranken staan tot uw beschikking.

Na de vergadering kunt u lunchen of dineren in ons restaurant
of boven in de vergaderzaal.

All-in arrangementen zijn te reserveren voor één totaalprijs.



Wat vindt u nog meer in onze zalen?

• Beamer
• Airconditioning
• Veel daglicht 
• Flipovers
• Zonnescherm
• Groot frisdranken assortiment



Feest - max. 250 pers. Theatre - max. 60 pers. 

School - max. 36 pers. Dinner - max. 150 pers. Carré - max. 46 pers. 

U-shape - max. 40 pers. 

Opstelling



Deze organisaties mogen wij tot 
onze vaste bezoekers rekenen:

Gemeente Zoetermeer
Nutricia

Locale ondernemers 
Opleidingsinstituten

Stichting Promotie Zoetermeer



Pasta Company XL
Dorpstraat 114

2712 AN  Zoetermeer
Tel.: 079-3428383

www.pastacompany.nl
www.meetevents.nl

Graag tot binnenkort!


