
Restaurant de Malielobby
Vergader- en Congrescentrum

De Malielobby
Restaurant, vergader- en 
congrescentrum & webinar studio

De Malielobby is onderdeel van VNO-NCW en MKB-Nederland en gesitueerd 
in de Malietoren. Scan de QR code voor meer informatie en de algemene 
voorwaarden op onze website.

Meer informatie 
070 – 34 90 96 5
hospitality@vnoncw-mkb.nl
restaurantdemalielobby.nl
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag

Van 2 tot 150 personen

15 15 flexibele en multifunctionele vergaderruimten, 
ook geschikt voor hybride vergaderen

Van ontbijt tot diner én borrel

Volledig ingerichte webinar studio

Sport in onze eigen MalieGym

Centraal gelegen in het hart van politiek  
Den Haag, tegenover de Tweede Kamer en het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Op slechts 5 minuten lopen vanaf station  
Den Haag Centraal

Duurzaamheid en gezondheid staan bij 
ondernemers centraal, zo ook in onze eigen 
bedrijfsvoering en catering

Toegankelijk voor mindervaliden

Onze faciliteiten

Service

Onze hospitality 
medewerkers staan 
altijd voor je klaar 
om alles van a-z te 
verzorgen

Babylon 
Parkeergarage

Ministerie EZK 

Den Haag
Centraal



Vergader in stijl

Geniet van alle state-of- 
the-art faciliteiten in 
onze 15 vergaderzalen

Proef de 
gastvrijheid

Sport voor je 
vergadering in de 
MalieGym en wandel 
tijdens de break door 
het Haagse bos

Ideaal als  
ontmoetings-
plaats of voor 
het organiseren 
van bedrijfs-
feesten

Ontmoet elkaar 
in het bruisend 
ondernemershart  
van Den Haag
De Malietoren staat bekend om haar hart 
voor ondernemerschap. In dit iconisch 
gebouw, midden in Den Haag, vind je 
restaurant, vergader- en congrescentrum 
Restaurant de Malielobby.

Organiseer bij ons jouw volledig verzorgde 
bijeenkomst. Je kan terecht met 2 tot 150 
personen, vergader hybride of ga volledig 
online in de webinar studio. Van ontbijt tot 
diner én borrel, met zorg gemaakt en met 
oog voor gezondheid en duurzaamheid.   
Ben je benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact met ons op, we geven je 
graag een persoonlijke rondleiding. 

9.2 Onze klanten  
beoordeling  


