
Een intensieve vergadering, groot symposium of feestelijk event? 
Dat vraagt om een pitstop op het juiste moment. Verras uw gasten daarom 

met de smakelijke en culinaire mogelijkheden van TT Circuit Assen.

Geniet van goede koffie, heerlijke thee en vers gebak. Of kies voor een geheel 
verzorgde (warme) lunch, borrel of luxe diner. Om daarna weer op volle 
kracht vooruit te gaan. Wij maken graag uw bijeenkomst tot een succes.

Uw meeting of event in een unieke setting
Verwelkom uw gasten in één van de sfeervolle gelegenheden op 

TT Circuit Assen. U kiest uit de ‘Legends Club’ of het ‘Paddock Restaurant’. 
Beide locaties zijn begin 2017 volledig gerenoveerd en opnieuw ingericht.

Banqueting: de perfecte pitstop voor uw event



Legends Club: luxe en nostalgisch
Ontvang uw gasten als ware legenden, in de VIP-ruimte van het 
TT Circuit. De zaal ademt luxe, nostalgie en grandeur. Vanaf de 
eerste etage geniet u van het spectaculaire uitzicht op de start/
finish van het circuit.

Voor elk gezelschap
De Legends Club biedt ruimte aan 220 gasten en is naar 
wens op te delen in een plenaire ruimte voor 100 gasten en 
een ontvangst- en dinerruimte voor 100 gasten. Ontvangt u 
een kleiner gezelschap? Ook dan blijft een intieme setting 
gegarandeerd. De zaal is flexibel te splitsen met sfeervolle 
gordijnen.

Faciliteiten
Geeft u een presentatie? De Legends Club 
beschikt over state-of-the-art faciliteiten, 
zoals een moderne geluidsinstallatie 
inclusief microfoon en een plasmascherm 
van 220 cm breed.

Interesse?
Wij ontvangen u graag! De locatiekosten 
bedragen € 495,- excl. btw. Dit is inclusief 
gebruik van de aanwezige techniek.

Vraag een offerte aan
Wij bieden u graag een offerte op maat. Neem 
hiervoor contact op met ons horeca team via 
tthoreca@albron.nl of 0592 38 03 47.



Paddock Restaurant: robuust en industrieel
Modern en industrieel komen samen in dit sfeervolle restaurant, midden op 
de Paddock. In deze zaal - nabij de pitstraat - geniet u van uniek uitzicht op de 
start/finish. De ruimte heeft een open karakter en robuuste uitstraling dankzij 
diverse stoere motor-eyecatchers.

Voor elke gelegenheid
Het restaurant biedt ruimte aan 200 gasten. 
Het Paddock Restaurant is flexibel in te richten voor een diner, 
presentatie of feest.

Faciliteiten
De zaal beschikt over een moderne geluidsinstallatie en 
microfoon. Ook kunt u gebruikmaken van 5 hoogwaardige 
plasmaschermen, die u bijvoorbeeld kunt gebruiken voor 
beeldmateriaal of om uw bedrijfslogo te tonen.

Interesse?
Wij ontvangen u graag! De locatiekosten bedragen € 250,- excl. 
btw. Dit is inclusief gebruik van de aanwezige techniek.

Vraag een offerte aan
Wij bieden u graag een offerte op maat.  
Neem hiervoor contact op met ons horecateam  
via tthoreca@albron.nl of 0592 38 03 47.


