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Banquetingmap
Op een van de mooiste plekjes van de Utrechtse Heuvelrug,
in het midden van het land, op 5 minuten afstand van de A12,
vindt u restaurant Brocante.
Goed bereikbaar en beschikkend over een royale parkeerplaats.
Met deze informatiemap willen wij u wegwijs maken met de mogelijkheden die
restaurant Brocante u te bieden heeft.
Onze ruime, gezellige bovenverdieping leent zich uitstekend voor vergaderingen,
seminars, bruiloften, recepties, borrels, feesten en private dining voor grotere groepen.
Wij hebben veel ervaring met het verzorgen van evenementen en staan garant voor
kwaliteit, professionaliteit en gastvrijheid. Het gastheerschap en de jarenlange ervaring
van onze medewerkers zorgt ervoor dat uw privé of zakelijke afspraak een grote
meerwaarde krijgt.
De bovenverdieping beschikt over een aparte opgang, eigen bar, garderobe, toiletten,
dakterras, wifi, flipover, beamer met scherm en muziekinstallatie.
Om u een indruk te geven hebben wij voor elke gelegenheid een aantal arrangementen voor u
samengesteld. Uiteraard heeft u altijd de mogelijkheid om in overleg een arrangement naar uw
wensen samen te stellen. Graag doen wij dit in een persoonlijk gesprek.

Marc & Yvonne Servaas

www.brocante.nl
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De Bovenzaal
Restaurant Brocante beschikt over een bovenverdieping die geschikt
is voor vergaderingen, borrels, recepties en private dining.
De bovenverdieping beschikt over een aparte opgang, eigen bar, toiletten en dakterras.
De zaal is voorzien van wifi, beamer, flipover en muziekinstallatie.
Afhankelijk van het aantal personen wordt er eventueel een zaalhuur
berekend van € 100,- per dagdeel.
Heeft u binnekort iets te vieren of een zakelijke bespreking?
Neem gerust contact met ons op, wij informeren u graag over de vele mogelijkheden zoals:

• Vergaderarrangementen
• Walking Dinner
• Keuzemenu
• High Tea
• De Buitenbar

www.brocante.nl
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Vergaderarrangementen
Vergaderen - trainingen - recepties - borrels - private dining
Voor de zakelijk georiënteerde doelgroepen heeft Brocante een aantal passende
arrangementen samengesteld. Ze zijn van toepassing op bijeenkomsten vanaf
10 personen. Naast de arrangementen zijn er in overleg vele varianten mogelijk.
Zaalhuur € 100,- per dagdeel.

Ochtend-, middag-, avondarrangement
(08.30 - 12.30 / 12:30 - 18:00 / 18:00 - 23.00)

4-uurs Vergaderarrangement
Inclusief zaalhuur (vanaf 10 personen)
Ontvangst met zoete lekkernij, koffie en thee.
Onbeperkt koffie, thee, tafelwater.
Projectiescherm, beamer, flip-over en WIFI.

€ 35,- p.p.

8-uurs Vergaderarrangement met lunch
Inclusief zaalhuur (vanaf 10 personen)
Ontvangst met zoete lekkernij, koffie en thee.
Onbeperkt koffie, thee, tafelwater.
Projectiescherm, beamer, flip-over en WIFI.
Lunchbuffet met warme en koude seizoensgerechten en dranken.

€ 49,50 p.p.

12-uurs Vergaderarrangement met lunch en diner
Inclusief zaalhuur (vanaf 10 personen)
Ontvangst met zoete lekkernij, koffie en thee.
Onbeperkt koffie, thee, tafelwater.
Projectiescherm, beamer, flip-over en WIFI.
Lunchbuffet met warme en koude seizoensgerechten.
Drie-gangen diner excl.drank.

www.brocante.nl
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Walking Dinner
Lekker eten in een informele sfeer?
Uw gasten worden gedurende de avond verrast met diverse culinaire hapjes.
U kunt een keuze maken uit verschillende gerechten die op de avond “staand”
genuttigd worden. De gerechten worden in gangen geserveerd, aan u de keuze
hoeveel gangen u wilt. Uiteraard zijn al uw wensen bespreekbaar.

Voor- en tussengerechten

• Sashimi van tonijn en zalm
• Carpaccio met oude Reypenaar, rucola en pijnboompitten
• Huisgerookte zalm met mosterddressing
• Vitello Tonato met tonijnmayonaise
• (2 varierende gerechten van de huidige menu kaart)

Hoofdgerechten

• Kabeljauw met basilicumsaus
• Gebakken zalm met witte wijn saus
• Dungesneden runderstaartstuk met portsaus
• (2 varierende gerechten van de huidige menu kaart)

Nagerechten

• Pannacotta
• Crème brûlée
• Witte en bruine chocolademousse
• Parfaitlolly met marsepein

€ 38,50 p.p.
voor 5 gangen

(extra gang € 6,00 p.p)
Het diner wordt geserveerd aan groepen boven de 20 personen.
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Keuzemenu
Voor groepen boven de 10 personen serveren wij graag een 3 gangen keuzemenu.
U kunt ter plaatse op de dag zelf uw gasten laten kiezen uit 3 voor- en
3 hoofdgerechten (keuze uit vis, vlees en vegetarisch), en als dessert serveren wij
een grand dessert. Dit keuzemenu wisselt per kwartaal.

Voor het keuzemenu van dit moment verwijzen wij u graag naar
onze website.

Prijs 3 gangen keuzemenu

€ 36,50 p.p.

Eventueel uit te breiden met:
Runderbouillon

Spoom van vodka en citroen

€ 7,50 p.p.

€ 7,50 p.p.

€ 10,- p.p.

Kaasplateau
Bezoek onze website voor meer actuele informatie.
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High Tea
Gezellig samenzijn onder het genot van een warme kop thee
Tijdens de middag serveren wij de welbekende High Tea.
Gezellig met elkaar samenzijn onder het genot van warme koppen thee
en smakelijke lekkernijen. Heeft u wat bij te kletsen of wat te vieren?
Een High Tea bij Brocante is uitermate geschikt voor deze gelegenheden!

Onbeperkt thee op tafel

1e gang

een runderboullion

2e gang

sandwiches met huisgerookte zalm,
kip, brie en een warme bite

Tip

Uit te b
reide
High Te n naar een
a Delux
e

Om een
High Te
a extra
te make
feesteli
n start e
jk
en High
T
e
a Delux
met een
e
glas Pro
secco

High Te
a

3e gang

De

€ 26,- luxe

grand dessert met diverse zoete lekkernijen

€ 20,50 p.p.

High Tea wordt geserveerd tussen 12:00 en 17:00 uur.
Gelieve een dag van tevoren te reserveren.
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De buitenbar
Borrels - Walking Dinner
Restaurant Brocante beschikt over een royale buitenbar waar een aperitief genuttigd
kan worden voorafgaand aan het diner of voor een borrel in de buitenlucht.

Heeft u binnenkort iets te vieren en u doet dit graag
bij ons in de tuin?
Neem gerust contact met ons op,
Wij informeren u graag over de vele mogelijkheden die de
buitenbar te bieden heeft.

www.brocante.nl

