Informatiebrochure

WELKOM!
Met deze informatiebrochure krijgt u een goede indruk van de
mogelijkheden bij Boven Breda. Daarnaast delen wij graag onze
ideeën over het organiseren van evenementen, bruiloften,
vergaderingen en andere mogelijke activiteiten.
Heeft u een vraag? Neem contact met ons op via
T. 076 5211561
E info@bovenbreda.nl
Graag tot ziens!
Team Boven Breda

LUNCH
LIGHT & HEALTHY

Wij bieden 3 verschillende lunch mogelijkheden voor groepen vanaf 6 personen.
Belegde broodjes kunnen naar keuze worden geserveerd in de vergaderzaal of
beneden in het restaurant. Het buffet wordt in het restaurant geserveerd. Geen tijd
om te lunchen? Ons filepakket biedt uitkomst.

BELEGDE BROODJES
11 p.p
• Vers brood van Bakker Pol van den Bogaert
• Roomboter
• Huisgemaakte salades
• Boerenkaas
• Achterham

STANDAARD LUNCHBUFFET
18 p.p.
• Jus d’orange | ijswater | melk
• Soep van de dag
• Fruit
• Vers brood van Bakker Pol van den Bogaert
• Boerenkaas
• Achterham
• Jam
• Hagelslag
• Huisgemaakte salades
• Rundvleeskroket of groentenkroket

HEALTHY LUNCH
23 p.p.
• Healthy salad
• Veggie snack
• Jus d’orange | ijswater | melk
• Soep van de dag
• Fruit
• Vers brood van Bakker Pol van den Bogaert
• Spread van hummus
• Spread van zalm
• Serranoham
• Geitenkaas

EXTRA PAKKET: FILEPAKKET
6.5 p.p.
• Flesje water
• Appel
• Sandwich kaas
• Notenreep

HIGH TEA
HARTIG & ZOET

Een High tea is uitermate geschikt voor groepen, familiereünies, verjaardagen of zakelijke bijeenkomsten.
Deze Engelse traditie is niet alleen een drank, maar een lichte maaltijd met een selectie kleine zoete en hartige gerechten.

HIGH TEA STANDAARD
23.5 p.p.

• Onbeperkt thee
• Mini muffins
• Scones
• Clotted cream
• Jam
• American Pancakes
• Bonbons
• Warme bites
• Sandwich zalm | sandwich kip

Op basis van 2 uur | vanaf 10 personen | inclusief zaalhuur

BORRELTIJD
GENIETEN MET EEN DRANKJE EN EEN HAPJE

Een feestelijke borrel ter gelegenheid van een jubileum, verjaardag of zomaar!
Wij bieden 3 verschillende arrangementen met voor ieder wat wils.

Op basis van 2 uur | Prijs p.p. | Inclusief zaalhuur

BORREL | RECEPTIE
STANDAARD
15 p.p.

• Ontvangst met koffie | thee
• Zoetigheden op tafel
• Consumpties van
binnenlands pakket
• 2 stuks bittergarnituur

BORREL | RECEPTIE
COMPLEET
16.5 p.p.

• Consumpties van
binnenlands pakket
• Zoutjes en noten op tafel
• 3 stuks koud en warm
borrelgarnituur

BORREL | RECEPTIE
DELUXE
19 p.p.

• Ontvangst met prosecco
• Consumpties van
binnenlands pakket
• Noten en olijven op tafel
• 4 stuks koud en warm
borrelgarnituur

FEEST

UW GASTEN ONTBREEKT HET AAN NIETS!

Onze feestavondarrangementen zorgen voor een avond om nooit te vergeten.
Wij hebben 3 arrangementen samengesteld voor een complete avond met
drankjes en hapjes.

Op basis van 4,5 uur | Prijs p.p. | Inclusief zaalhuur

FEESTAVOND
STANDAARD
33 p.p.

• Consumpties van
binnenlands pakket
• Zoutjes en noten op tafel
• 5 stuks borrelgarnituur
warm en koud

FEESTAVOND
COMPLEET
37 p.p.

• Ontvangst met koffie | thee
• Zoetigheden op tafel
• Consumpties van
binnenlands pakket
• Zoutjes en noten op tafel
• 5 stuks borrelgarnituur
warm en koud
• Puntzak frites | mayonaise

FEESTAVOND
DELUXE
43 p.p.

• Ontvangst met prosecco
• Consumpties van
binnenlands pakket
• Noten en olijven op tafel
• 6 stuks borrelgarnituur
warm en koud

DRANKEN & HAPJES
OM ZELF SAMEN TE STELLEN

Op deze pagina vindt u informatie over onze drankarrangementen
en onze borrelgarnituren.

DRANKARRANGEMENT

BITTERGARNITUURARRANGEMENT 6.5

Looptijd

Prijs p.p.
binnenlands
pakket

1 uur
1,5 uur
2 uur
2,5 uur
3 uur
3,5 uur
4 uur
4,5 uur

8.5
11
13.5
16
18.5
21
23
24.5

Toeslag
buitenlands
gedistilleerd p.p. +
speciaalbier
2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3

5 uur

26

3.1

• 7 stuks bittergarnituur pp
• Zoutjes en noten op tafel

BORRELGARNITUUR WARM | KOUD 9.25
• Bittergarnituur
• Zoutjes en noten op tafel
• Kaas
• Worst
• Luxe belegde schijfjes stokbrood

• Kurkengeld
• Schotelgeld

Binnenlands pakket
• Koffie | thee
• Frisdranken
• Huiswijn
• Pilsener
• Port
• Sherry
• Vermouth

Buitenlands pakket
• Radler 0% en 2%
• Jupiler van tap
• Hoegaarden wit
• Vodka
• Whiskey
• Rum
• Gin

10 per fles
1.75 p.p.

WALKING DINNER
Uw gasten worden gedurende de avond culinair verrast met verschillende kleine
gerechtjes. Deze gerechtjes worden in gangen en op verschillende wijzen aan uw
gezelschap gepresenteerd.

WALKING DINNER
35 p.p.
• Shooterglaasje | pittige garnalen | whisky room
• Bruschetta | salsa | Serrano
• Zachte tarwemeelwrap | zalm | wasabi
• Rosé gebraden kalfsvlees | tonijnmayonaise
• Limoncello Espuma
• Rijk gevulde bospaddenstoelensoep
• Puntzakje gekruide patatjes | mayonaise
• Gemarineerde Black Tiger gamba´s op een spiesje
• Albondigas; gehaktballetjes in pikante tomatensaus
• Kaneelijs met bosbessensaus en een krokantje

KEUZEMENU
VOOR IEDER WAT WILS

MENU DE AREND
24.5 p.p.
Soep van de dag
Vraag naar de soep van de dag
Calamares
Gefrituurde inktvisringen met limoenmayonaise
Serranoham
met crème van zoete paprika en bruschetta
***
Gekruide kipspies
Met chipotle-boter en groentengarnituur
Gamba’s
in kokossaus, met salsa van gegrilde ananas en avocado
Rundersteak van de grill
Met rode wijnsaus en seizoensgroenten
(vegetarische gerechten op aanvraag)
***
Kaneelijs
Met bosvruchtencompote, sinaasappel en een krokantje
Parfait
Wisselend per seizoen
Douwe Egberts-koffie of Pickwick Slow Tea

KEUZEBUFFET
VOOR IEDER WAT WILS

Variatie en keuze voor iedereen! Maak zelf een keuze van een combinatie koude en
warme gerechten. Het keuzebuffet bieden wij aan vanaf 20 personen.

3 KOUDE & 3 WARME
GERECHTEN
24.5 p.p.

4 KOUDE & 4 WARME
GERECHTEN
27.5 p.p.

5 KOUDE & 5 WARME
GERECHTEN
30 p.p.

Koud

Warm

• Pittige-kipsalade | cashew
• Pastasalade
• Griekse salade | feta
• Huisgemaakte nachos | guacamole |
zure room | salsa roja
• Vitello tonato
• Serranoham | meloen
• Gemarineerde garnalen | cocktailsaus
• Wraps met zalm | wraps met kip
• Mexicaanse salade | avocado | bonensalsa

• Famous Ribs
• Kipsaté
• Sticky chicken wings
• Runderstoofvlees
• Fajitas | groenten | geitenkaas
• Pasta | garnalen | paprikasaus
• Zalmfilet | gegrilde ananas | limoen
• Chili con carne de Guadalajara
• Nachos uit de oven | kaas | pepers |
Mexican salad
• Gegrilde maiskolven | chipotleboter

Bijgerechten (deze worden standaard geserveerd)
• Brood | smeersels
• Frites | mayonaise
• Rode rijst

Vanaf 20 personen

Bekijk onze dessertpagina voor de perfecte afsluiter van uw buffet.

Kinderen eten mee voor de helft van de prijs
of kunnen eventueel iets van onze speciale
kinderkaart kiezen

SHARED DINING
MENU BOVENS BESTE
28.5 p.p.
Appetizers
Pittige garnalen | serranoham | calamares |
gefrituurde bloemkool met tajin | brood | kruidenboter
***

Hoofdgerechten to share
Zalmfilet | gamba’s | bourgondische beenham | buffalo wings |
runderstoof | famous ribs | warme groenten | frites
(vegetarische gerechten op aanvraag)
***

Grand Dessert
Selectie van verschillende nagerechten

DESSERTBUFFET
DE PERFECTE AFSLUITER

Een dessert maakt een buffet helemaal af!

DESSERTBUFFET
7.5 p.p.
• Kaneelijs met rood fruit compote
• Parfait van het seizoen
• Chocolademoussetaart
• Cheesecake van het seizoen
• Vers fruit
• Slagroom

CONDOLEANCE
PERSOONLIJK EN ALTIJD NAAR UW WENS

Afscheid nemen gaat met veel emoties gepaard. Wij bieden ontzorging voor een gepast
afscheid. Wij bieden de keuze uit 3 arrangementen op basis van 2 uur en inclusief zaalhuur.

STANDAARD
15 p.p.
• Ontvangst met koffie | thee
• Zoetigheden op tafel
• Consumpties van
binnenlands pakket
• 2 stuks warm borrelgarnituur

KOFFIE EN THEE
10.5 p.p.
• Onbeperkt koffie | thee
• Zoetigheden op tafel

Vanaf 20 personen

COMPLEET
16 p.p.
• Consumpties van
binnenlands pakket
• Zoutjes en noten op tafel
• 3 stuks borrelgarnituur
warm en koud

DELUXE
19 p.p.
• Ontvangst met een borrel
• Onbeperkt consumpties
binnenlands pakket
• Noten en olijven op tafel
• 4 stuks borrelgarnituur
warm en koud

BRABANTSE KOFFIETAFEL
28.5 p.p.
• Jus d’orange | ijswater | melk
• Soep van de dag
• Fruit
• Vers brood van Bakker Pol van den Bogaert
• Jam
• Hagelslag
• Huisgemaakte salades
• Rundvleeskroket of groentenkroket
• Brabants worstenbrood
• Brabantse eierkoek

VERGADEREN
BUSINESS MEETS PLEASURE

DAGDEEL 4 UUR
18 p.p.
• Onbeperkt koffie | thee
• Zoetigheden op tafel bij ontvangst
• IJswater op tafel
• Pepermuntjes | nougat | chocolaatjes
• Flipover | stiften
• Beamer | scherm
• Wifi
• Blocnotes | pennen

EXTRA PAKKET: FILEPAKKET
6.5 p.p.
• Flesje water
• Appel
• Sandwich kaas
• Notenreep

DAG 8 UUR
35 p.p.
• Onbeperkt koffie | thee
• Zoetigheden op tafel bij ontvangst
• IJswater op tafel
• Pepermuntjes | nougat | chocolaatjes
• Standaard lunchbuffet*
• Warme snack in de middag
• Flipover | stiften
• Beamer | scherm
• Wifi
• Blocnotes | pennen

Standaard lunchbuffet
• Jus d’orange | ijswater | melk
• Soep van de dag
• Fruit
• Vers brood van Bakker Pol van den Bogaert
• Jam
• Hagelslag
• Huisgemaakte salades
• Rundvleeskroket of groentenkroket

DINEREN NA VERGADEREN
Na afloop van de vergadering blijven dineren?
Voor groepen tot 10 personen is het mogelijk à la
carte te dineren van de complete
menukaart. Voor grotere gezelschappen
bieden wij een keuzemenu of buffet.

Excl. zaalhuur
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