- PARTIJEN -

Uw partij in onze vernieuwde
Roeikamer of Binnentuin? Binnen
en toch buiten. Beschutting en
beslotenheid. Lekker zitten en
dineren. Een feest voor wie iets
te vieren heeft. Bruiloft, borrel,
bedrijfsuitje of verjaardagsfeest tot
40 personen. Samen met de
Roeikamer tot 70 personen. Altijd
maatwerk, tot en met een barbecue.
In de Binnentuin gaan party en
plezier hand in hand. Graag helpen
we u met een perfecte partij te
organiseren.

BRASSERIE
HERENGRACHT
Herengracht 75
1398 AD Muiden
0294-264 507
info@brasserieherengracht.nl
www.brasserieherengracht.nl

feestelijk vieren
Binnen en toch buiten. Beschutting en
beslotenheid. Lekker languit zitten. Een
feest voor wie iets te vieren heeft. Bruiloft,
borrel, bedrijfsuitje of verjaardagsfeest tot
80 personen. Voor de mooiste dag een
huwelijksfeest. Altijd maatwerk, tot en met
een barbecue. In de Binnentuin en
Roeikamer gaan party en plezier hand in
hand.

parkeermogelijkheden
De Brasserie Herengracht is in 10 minuten
met de auto via de A1 vanuit Amsterdam of
’T Gooi te bereiken; afslag Muiden/Weesp.
Het is mogelijk gratis te parkeren op de P1
(aan de maxisweg) en P2 (Mariahoeveweg /
Lange Muiderweg). Deze parkeerterreinen
zijn op 5 minuten loopafstand.
Ook kunt u ervoor kiezen betaald te
parkeren op de Herengracht. Betaald
parkeren geldt het hele jaar van maandag
t/m zondag van 9.00 - 21.00 uur.

Lunch - Diner - High Tea - Baby
Shower - Bruiloft - Zakelijk
Vegadering - Borrel - Verjaardag
Wij helpen u graag bij het
meedenken in de mogelijkheden die
de Brasserie te bieden heeft en in het
organiseren van uw bijeenkomst.
Kom langs of neem vrijblijvend
contact met ons op via
info@brasserieherengracht.nl of
0294-264 507.

vergarderen

Onze Roeikamer en Binnentuin hebben
beide een eigen uitstraling en kunnen door
hun flexibiliteit gebruikt worden voor
verschillende gelegenheden. Beiden met
een eigen maximale capaciteit, maar met
mogelijkheid om samen gevoegd te worden
waardoor de beschikbare capaciteit
geoptimaliseerd kan worden.
Om uw bijeenkomst zo soepel mogelijk te
laten verlopen is het mogelijk om gebruik
te maken van allerlei audiovisuele
middelen en andere ondersteuning. Onder
andere is er een microfoon, pointer,
beamer, whiteboard en geluidsinstallatie
aanwezig.
Mogelijkheid om van de hiernaast staande
arrangementen gebruik te maken tijdens
uw vergardering. Daarnaast, kunnen
specifieke arrangementen op aanvraag
worden opgemaakt.
De ruimtes kunnen onder andere klassiek
in Boardroom, U-vorm, Carré, Theater,
Cabaret, Examen, Receptie of Diner
worden opgesteld.

LUNCH - VERGADERARRANGEMENT 1
Inclusief diverse belegde broodjes (vlees,
vis & vegetarisch), pomodori-soep en
runderkroketten.
Koffie, thee, melk en sinaasappelsap zijn
aanwezig.
Het arrangement is inclusief: beamer en
scherm. Ook zit de zaalhuur voor vier uur
van de Roeikamer, koffie, thee en water bij
de prijs per persoon inbegrepen.
€ 26,50 p.p.

LUNCH - VERGADERARRANGEMENT 2
Met diverse belegde broodjes (vlees, vis &
vergetarisch), pomodorie-soep,
runderkroketten en fruitschaal.
Koffie, thee, melk en sinaasappelsap zijn
aanwezig.
Het arrangement is inclusief: beamer en
scherm. Ook zit de zaalhuur voor zes uur
van de Roeikamer, koffie, thee en water bij
de prijs per persoon inbegrepen.
€32.50 p.p.

lunchen
Uw lunch georganiseerd in een van onze
zalen?
Het is mogelijk om met uw gezelschap bij
ons á la carte te lunchen tot een maximaal
van 25 personen.
Vanaf 25 personen bieden wij de
mogelijkheid om gebruik te maken voor de
hiernaast genoemde lunchbuffetten vanaf
€15,90 per persoon.
Liever een drie gangen keuze lunch menu?
Ook dit is mogelijk!
Graag helpen wij u met het organiseren
van uw lunch. Neem voor een offerte op
maat vrijblijvend contact met ons op via de
email of telefoon.

OPTIE 1: EEN LUNCHBUFFET V.A. 25
PERSONEN VOOR € 15,90 P.P.
Een rijk lunchbuffet bestaande uit keuze
van diverse met vlees, vis en vegetarische
belegde broodjes (2 p.p.) met daarbij
tomatensoep en een Dobbenkroket p.p..
Ook koffie, thee, melk en sinaasappelsap
zijn op het buffet aanwezig.
Alle overige drankjes zijn exclusief en
worden berekend op basis van nacalculatie.

OPTIE 2: EEN LUNCHBUFFET V.A. 25
PERSONEN VOOR € 18,90 P.P.
Een rijk lunchbuffet zoals bovenstaande
optie 1, maar dan met extra: rijk gemengde
Griekse salade en een schaal vers fruit.

OPTIE 3: EEN LUNCHBUFFET V.A. 25
PERSONEN VOOR € 21,90 P.P.
Een rijk lunchbuffet zoals bovenstaande
optie 2, maar dan met extra: kipsaté met
pindasaus en stokbrood.

dineren

Er zijn verschillende basis opzetten mogelijk
qua dineren met een grotere groep. Alles is
naar wens aan te passen.

EEN BUFFET V.A. € 26.90 P.P. IN DE BINNENTUIN.

Een rijk buffet (deels bereidt door onze kok vanaf de
Binnentuin barbecue) bestaat uit kipsate, hamburger,
witvis (witvis of zalm en papillotte), huisgemaakte
frieten en sausen, pasta salade, groene gemengde salade,
fruitsalade, broodjes en stokbrood, gemengde
groenteschaal. Als dessert word er na het warme buffet
een ijsbuffetje geserveerd, met 3 á 4 soorten ijs. Drankjes

EEN DRIEGANGEN-DINER INCL. NOOTJES
EN OLIJVEN VOOR BIJ DE WELKOMST
BORREL V.A. € 40,50 P.P.
Welkomstdrankje met een kleinigheid als
een nootje, olijfje, bitterballen. Vervolg
door een diner aan tafel met het

zijn exclusief en worden berekend op basis van
nacalculatie.

EEN LUXE DRIEGANGEN WALKING DINER V.A. €
59.50 P.P. IN DE ROEIKAMER EN IN DE BINNENTUIN.

voorgerecht op grote schalen met

Een welkomst drankje met een kleinigheid zoals een

gevarieerde, kleine hapjes zoals Oesters,

nootje, bitterballen, olijfje en Gillardeau Oestertje.

Carpaccio, Steak Tartaar en Tomaat

Daarna het walking diner in de Binnentuin met

Mozzarella.

gevarieerde, kleine hapjes zoals Vitello Tonnato

Als hoofdgerecht ons kwaliteits Rundvlees

met gefrituurde kappertjes, Tomaat Mozzarella,

uit onze dry-age kast begeleidt door

gebakken Coquilles Saint Jacques en heerlijke pasta

gegrilde seizoen groenten en frieten met

Carbonara.

huisgemaakte mayonaise. Of keuze uit

Gevolgd door het hoofdgerecht, direct vanaf de

Schelvis-, Poonfilet en vegetarische

barbecue in de Binnentuin, kwaliteit Flanksteak, die

Melanzane, voor degene die niet van

gerijpt is in onze dry-age kast begeleidt door

vlees houden.

seizoen groenten en huisgemaakte frieten met

Als dessert een petit Grand-Dessert komt

mayonaise. Of als vegetarische keus; melanzane.

met brownies, cheesecake, Tonkabonenijs

Als laatste gang; het Grand-Dessert met een

en aardbeien Sorbetijs. Drankjes zijn

feestelijke IJstaart, cheesecake, tiramisu en een

exclusief en worden berekend op basis

blauw kaasplateau in buffetvorm. De prijs is

van gebruik na berekend.

exclusief de drankjes; dit word op basis van gebruik
na berekend.

high tea
HET HIGH TEA ARRANGEMENT
IS INCLUSIEF:
Welkomsdrankje keuze uit verse jus
d’orange of een flûte italiaanse
prosecco
Gedurende de hele high tea onbeperkt
thee
Etagêres met verschillende belegde
vlees,- vis,- en vegetarische,fingersandwiches (belegd met
tonijnsalade, eiersalade, kaas, tomaatmozarella en carpaccio)
Scones, chocolade brownies en
bonbons

Voor een ieder die iets te
vieren hebt. Voor een groot of
klein feestelijk gezelschap.
Georganiseerd in onze
vernieuwde roeikamer of in
gewoon in de opkamer van
de Brasserie. Voor nét dat
kleine beetje meer luxe gevoel
dan een normale lunch.

...
....

Á €19.75 per persoon
Reserveer het arrangement via
info@brasserieherengracht.nl

trouwen
De Brasserie beschikt over twee zalen;
de Roeikamer en de Binnentuin. Het is
mogelijk de zalen samen te voegen
waardoor er een grotere capaciteit
gecreëerd kan worden. Allebei de zalen
kunnen naar wens worden opgesteld.
Eventueel kunt u ook het gehele
restaurant afhuren.
Wanneer er een arrangement wordt
geboekt komt de zaalhuur te vervallen.
De Roeikamer is 40 m2, dit is genoeg
voor een partij met maximaal 40
staande gasten. Voor een diner kan
hier maximaal 35 gasten geplaatst
worden.
De Binnentuin is in totaal 60 m2 en
kan hiermee 70 gasten voorzien, met
een maximaal van 60 aantal gasten
voor het diner.

Voorbeeld van een arrangement:
---15:00 - Aankomst op locatie
15:30 - Prosecco en taart
16:30 - Foto's maken
17:30 - Borrel en hapjes
18:30 - Start Huwelijksdiner
20:30 - Einde Huwelijksdiner
21:00 - Start Huwelijkfeest, komst
feestgaten
21:30 - DJ muziek
22:00 - Hapjes feestavond
00:00 - Einde Huwelijkstfeest
---Arrangement is inclusief: prosecco,
borrelhapjes, hapjes feestavond,
diner, menukaartjes diner,
ontvangstdrankje, binnenlands
drankarrangement, serveerkosten
bruidstaart, opstelling, locatiehuur
en personeel.
€4900,Prijs is gebasseerd op 30 daggasten
en 100 feestgasten

