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Brasserie

Serre bij de Brasserie

Allereerst willen wij u vriendelijk bedanken voor de in ons bedrijf getoonde interesse. Daarom bieden wij u
graag deze informatie aan met een duidelijk overzicht van onze mogelijkheden.
Dit is echter slechts een leidraad voor het samenstellen van uw feest en / of bijeenkomst. Natuurlijk is het ook
altijd mogelijk om uitgaande van uw persoonlijke wensen en verlangens, een speciaal arrangement voor u
samen te stellen.
Wij adviseren u graag!
In een persoonlijk gesprek geven wij u graag toelichting op onze mogelijkheden en maken eventueel een
kostenbegroting met betrekking tot het houden van een feest, (walking) diner, barbecue, receptie, borrel,
koffietafel, high tea, vergadering e.d.
Of het nu voor een groot of klein gezelschap is, ons team zorgt met een Brabantse gastvrijheid
voor een perfecte verzorging tijdens uw verblijf in onze mooie bosrijke omgeving.
Met vriendelijke groet en graag tot ziens.
Ron Klaassen, Jeannette van Wanrooij en medewerkers
Scheibaan 13, 5062 TM Oisterwijk
013 - 52 82 384
www.brasseriedebelvertshoeve.nl
info@belvertshoeve.nl
( heeft u een allergie of beperking waar we rekening mee moeten houden , laat het ons weten ).

Vergaderarrangementen
Ochtend- of middagsessie
Bij aankomst en in de ochtend/middag kannen koffie/thee/ijswater
€ 7,50 p.p. en zaalhuur € 65,00
Dagsessie
Bij aankomst in de ochtend en in de middag kannen koffie/thee/ijswater
Lunch (soep, diverse soorten luxe broodjes en brood, beleg, kroket,
koffie, thee, melk, jus d’orange en fruit)
€ 22,00 p.p. en zaalhuur € 130,00
Mogelijkheid om uit te breiden met Diner. Dit in overleg.
Extra opties:
Huur beamer
Huur scherm
Huur flip-over

€ 35,00 incl. btw
€ 15,00 incl. btw
€ 15,00 incl. btw

Bij kleinere gezelschappen zullen wij als lunch een kopje soep serveren
en vragen een keuze te maken uit diverse luxe lunchbroodjes, uiteraard ook
met jus d’orange, melk en fruit bij terugkeer in de zaal
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