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De Brasserie beschikt over twee 
vergaderzalen: de Roeikamer en de 
Binnentuin. Het is mogelijk de zalen 
samen te voegen waardoor er een 
grotere capaciteit gecreëerd kan 
worden. 
 
Beiden zalen kunnen naar wens 
worden opgesteld en geboekt worden 
inclusief een vergaderarrangement. 



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. 
 
€ 28,50 p.p.

LUNCH - VERGADERARRANGEMENT 1

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.
 
€33.50 p.p.

VERGADEREN bij 

brasserie herengracht
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, beamer, whiteboard en 
geluidsinstallatie aanwezig. 
 
Mogelijkheid om van een arrangement 
gebruik te maken tijdens uw vergadering. 
Daarnaast, kunnen specifieke 
arrangementen op aanvraag worden 
opgemaakt. 

diner - VERGADERARRANGEMENT

Uw vergadering afsluiten met een diner. 
Dit vergaderarrangement is inclusief een 
drie-gangen keuze diner menu. In het 
voorgerecht en hoofdgerecht keuze uit 
een vis, vlees of vegetarische optie. 
 
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. 
 
€ 46.50 p.p.



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.

Capaciteit

Borrel na afloop van uw vergadering? Ook 
dat is mogelijk! Onbeperkt aantal drankjes, 
excl. buitenlands gedistilleerd, met luxe 
zoutjes/nootjes en een warm 
bittergarnituur (3 hapjes p.p.) € 14,50 
p.p.p.u.
 
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.

parkeermogelijkheden

Met een oppervlakte van 40m2 kan de 
Roeikamer voor maximaal 30 personen 
opgesteld worden. De Binnentuin is met 
een oppervlakte van 60m2 voor 50 
personen beschikbaar. De ruimtes kunnen 
onder andere klassiek in Boardroom, U-
vorm, Carré, Theater, Cabaret, Examen, 
Receptie of Diner worden opgesteld. 
 
Maar hiernaast is er uiteraard ook de 
mogelijkheid voor een ander innovatieve 
indeling van de zalen. 


