BELEEF HET IN BREUKELEN!
Hotel Breukelen, de ideale vergaderlocatie aan de snelweg A2, biedt u vele
mogelijkheden. Het Chinese gebouw, dat in de wijde omgeving bekend is, biedt ruimte
aan 17 multifunctionele zalen. Deze zalen bieden plaats aan uw gasten voor bijvoorbeeld
een vergadering, training of congres van 2 tot 370 personen. Het NS station Breukelen is op
slechts 150 meter afstand van waar u gebruik kunt maken van snelle verbindingen naar
Amsterdam, Schiphol, Amsterdam RAI, Utrecht en de Jaarbeurs.
Wanneer u binnenkomt in ons hotel zult u verrast zijn door de moderne en strakke
uitstraling. Dit in combinatie met de karakteristieke buitenkant maakt Hotel Breukelen een
unieke accommodatie.
U en uw gasten worden ontvangen met een kopje heerlijke verse koffie of thee met
daarbij zoete lekkernijen. Daarnaast zijn zowel de frisdranken als het mineraalwater de
gehele dag onbeperkt aanwezig. Tevens zijn al onze zalen standaard voorzien van direct
daglicht, een beamer met projectiescherm en flip-over. Indien u in groepjes uiteen wenst
te gaan dan is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een of meerdere subzalen.
Onze arrangementen voorzien u in al deze faciliteiten en versnaperingen. Tevens kunt u in
het hele hotel gebruik maken van draadloos internet.
Hotel Breukelen is niet alleen de perfecte locatie voor zakelijke bijeenkomsten want ook
voor feestelijke gelegenheden bieden wij verschillende arrangementen. U kunt uw gasten
ontvangen met een kopje koffie of thee en een heerlijk gebakje of een toost uitbrengen
met een feestelijk glas champagne. Het is uiteraard ook mogelijk om samen met uw
familie, vrienden en kennissen te genieten van een uitgebreid buffet of luxe diner. Hiervoor
bieden wij verschillende buffet mogelijkheden en culinaire menu suggesties.
Voor meerdaagse bijeenkomsten kunt u gebruik maken van onze hotelaccommodatie
welke bestaat uit 233 luxe Comfort, Deluxe of Superior kamers. Daarnaast biedt Hotel
Breukelen een aantal luxe suites met elk een sauna, stoomcabine en jacuzzi.
Hotelgasten hebben gratis toegang tot ons nieuwe Wellnesscenter waar zij optimaal
kunnen ontspannen. Het Wellnesscenter bestaat uit een zwembad, Turks stoombad,
sauna, voetenbaden, aroma douches en een relax ruimte rondom de open haard. Ons
Wellnesscenter sluit aan op de fitnessruimte, welke is uitgerust met de nieuwste
fitnessapparatuur. In de Beautysalon kunt u tegen betaling gebruik maken van meerdere
lichaams- en/of gezichtsbehandelingen.
In deze brochure kunt u verder onze zaalcapaciteiten, arrangementen en prijzen vinden.
Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd met ons contact opnemen. Onze
contactgegevens staan vermeld op bijgaand visitekaartje.

Banquet Sales Team
Hotel Breukelen
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ROUTEBESCHRIJVING NAAR HOTEL BREUKELEN
SNELWEG EN TREINVERBINDINGEN
Hotel Breukelen is gelegen nabij de snelweg A2, Utrecht - Amsterdam. Er is een snelle
verbinding met Luchthaven Schiphol (20 minuten), Amsterdam (20 minuten), Utrecht
(14 minuten), Den Haag (45 minuten) en Rotterdam (40 minuten). De parkeerplaats
biedt ruimte aan 350 auto’s en is gratis indien u van onze zaalaccommodatie gebruik
maakt.
Ook per trein is Hotel Breukelen uitstekend te bereiken. Stoptreinen uit de richting
Amsterdam, Schiphol, Utrecht en uit de richting Rotterdam stoppen ieder half uur op
het - op steenworp afstand gelegen - station Breukelen.
AFSTANDSTABEL HOTEL BREUKELEN
Amsterdam ................. 20
Arnhem ........................ 80
Enschede ..................... 160
Den Haag .................... 70
Maastricht.................... 185

km
km
km
km
km

Antwerpen .................. 130
Eindhoven ................... 95
Groningen ................... 190
Leeuwarden................ 160
Rotterdam ................... 65

km
km
km
km
km

AFRIT 5 - BREUKELEN
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PLATTEGROND BEGANE GROND

ZALEN
1. Royal
2. Imperial
3. Parijs
4. Toronto
5. Amsterdam
6. Madrid
7. New York
8. Berlijn
9. Londen
10. Milaan
11. Tokio
12. Suite 100 *
13. Suite 200 **
14. Peking ***
15. Combi 1 - (Combinatie van zalen 1. Royal en 2. Imperial)
16. Combi 2 - (Combinatie van zalen 9. Londen en 10. Milaan)
17. Combi 3 - (Combinatie van zalen 10. Milaan en 11. Tokio)
18. Combi 4 - (Combinatie van zalen 9. Londen, 10. Milaan en 11. Tokio)
*
Suite 100 bevindt zich op de 1ste verdieping
** Suite 200 bevindt zich op de 2de verdieping
*** Peking bevindt zich in het nieuwbouw gedeelte welke naast het Terras gesitueerd is
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ZAALACCOMMODATIE

Carré

Blok

School

Buffet

Diner

Receptie

School

U-vorm

Royal
Imperial
Parijs
Toronto
Amsterdam
Madrid
New York
Berlijn
Londen
Milaan
Tokio
Suite 100
Suite 200
Peking
Combi 1
Combi 2
Combi 3
Combi 4

Blok

Theater

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
18.
18.

U-vorm/Carré

Cabaret

Zaal

Theater

Opp. M²

Cabaret

75
110
40
32
32
40
69
87
144
139
144
55
32
30
185
283
283
427

30
50
45
60
80
60
90
135
135
190

40
70
70
130
150
130
110
240
240
370

20
30
22
30
38
40
38
24
-

24
36
36
48
46
48
-

20
30
20
14
14
19
28
38
40
38
12
8
-

24
36
16
18
30
42
56
42
20
50
112
112
224

40
64
40
80
88
80
104
168
168
248

48
80
48
88
104
88
144
192
192
280

40
80
50
100
120
100
120
200
200
300

COMBINATIEZALEN
Combi 1 - Combinatie van zalen 1. Royal en 2. Imperial
Combi 2 - Combinatie van zalen 9. Londen en 10. Milaan
Combi 3 - Combinatie van zalen 10. Milaan en 11. Tokio
Combi 4 - Combinatie van zalen 9. Londen, 10. Milaan en 11. Tokio
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PRIJZEN ZAALHUUR

Zaal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Royal
Imperial
Parijs
Toronto
Amsterdam
Madrid
New York
Berlijn
Londen
Milaan
Tokio
Suite 100
Suite 200
Peking
Combi 1
Combi 2
Combi 3
Combi 4

Opp.
M²
75
110
40
32
32
40
69
87
144
139
144
55
32
30
185
283
283
427

Zaalhuur
1 Dagdeel
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

185,225,140,120,120,140,200,225,275,275,275,175,120,120,325,425,425,675,-

Zaalhuur
2 Dagdelen

Zaalhuur
Hele dag

€ 250,€ 310,€ 180,€ 175,€ 175,€ 180,€ 300,€ 310,€ 400,€ 400,€ 400,€ 275,€ 175,€ 175,€ 490,€ 600,€ 600,€ 1050,-

€ 325,€ 395,€ 215,€ 205,€ 205,€ 215,€ 335,€ 395,€ 500,€ 500,€ 500,€ 305,€ 205,€ 205,€ 650,€ 700,€ 700,€ 1200,-

ALGEMEEN
Bovengenoemde huurtarieven zijn inclusief 19% BTW.
Eén dagdeel is van 08.00 - 12.30 uur, 13.00 - 18.00 uur of 18.30 - 23.30 uur.
Indien u één of meerdere zalen als subzaal gebruikt wordt er op het arrangement een
toeslag van € 2,50 per persoon en per dagdeel berekend.
COMBINATIEZALEN
Combi 1 - Combinatie van zalen 1. Royal en 2. Imperial
Combi 2 - Combinatie van zalen 9. Londen en 10. Milaan
Combi 3 - Combinatie van zalen 10. Milaan en 11. Tokio
Combi 4 - Combinatie van zalen 9. Londen, 10. Milaan en 11. Tokio
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HUURFACILITEITEN
Al onze vergaderzalen zijn standaard voorzien van een beamer, een scherm en
een flip-over. Deze faciliteiten zijn bij het arrangement inbegrepen.
AUDIO VISUEEL
Microfoon met snoer ..................................................................................................... € 22,50
Draadloze headset ........................................................................................................ € 50,00
Draadloze handmicrofoon .......................................................................................... € 50,00
Laptop .............................................................................................................................. € 150,00
CD / DVD speler ............................................................................................................. € 35,00
Conferentietelefoon............................................................................................ op aanvraag
COMMUNICATIE
Gesprekskosten, per impuls ......................................................................................... € 0,25
Fax verzenden binnenland, per pagina ................................................................... € 1,00
Fax verzenden binnen EU, per pagina ...................................................................... € 1,50
Fax verzenden buiten EU, per pagina ....................................................................... € 2,50
Draadloos internet ....................................................................................................... kosteloos

EQUIPMENT
Extra flip-over met papier ............................................................................................. € 15,00
Katheder (indien beschikbaar) ................................................................................... € 35,00
Inschrijftafel ................................................................................................................... kosteloos
Bestuurstafel .................................................................................................................. kosteloos
Krachtstroom......................................................................................................... op aanvraag
Fotokopie, per kopie ..................................................................................................... € 0,15
Stand; afgerokte tafel met stoel en stroomvoorziening ......................................... € 25,00
Podium ……………………………………………………………………….………. op aanvraag
BLOEMEN
Op verzoek kunnen wij bloemen voor u verzorgen.
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VERGADERARRANGEMENTEN
Wanneer u een vergadering, congres, bedrijfstraining of een andere bijeenkomst wilt
organiseren beschikken wij over de juiste accommodatie. Wij reserveren voor u een
passende zaal. Hiervoor berekenen wij de geldende zaalhuur. Voor de verzorging kunt u
een keuze maken uit de volgende arrangementen:
OCHTEND- MIDDAG- OF AVONDARRANGEMENT, per persoon ................................................ € 14,50
08.00 - 12.30 uur, 13.00 - 18.00 uur of 18.30 - 23.30 uur
Inclusief: Onbeperkt verse koffie, thee, mineraalwater en frisdrank
Zoete lekkernijen en pepermunt
Blocnote, ballpoint en gebruik van flip-over en stiften
Beamer en projectiescherm in de zaal
Draadloos internet
DAGARRANGEMENT A, per persoon ...................................................................................... € 36,50
09.00 - 18.00 uur
Inclusief: Onbeperkt verse koffie, thee, mineraalwater en frisdrank
Zoete lekkernijen en pepermunt
Blocnote, ballpoint en gebruik van flip-over en stiften
Beamer en projectiescherm in de zaal
Draadloos internet
Uitgebreid Live Cooking lunchbuffet in het restaurant
DAGARRANGEMENT B, per persoon ....................................................................................... € 67,50
09.00 - 23.30 uur
Inclusief: Onbeperkt verse koffie, thee, mineraalwater en frisdrank
Zoete lekkernijen en pepermunt
Blocnote, ballpoint en gebruik van flip-over en stiften
Beamer en projectiescherm in de zaal
Uitgebreid Live Cooking lunchbuffet in het restaurant
Draadloos internet
Vergaderdiner, 2 gangen *
DAGARRANGEMENT C, per persoon ...................................................................................... € 47,50
13.00 - 23.30 uur
Inclusief: Onbeperkt verse koffie, thee, mineraalwater en frisdrank
Zoete lekkernijen en pepermunt
Blocnote, ballpoint en gebruik van flip-over en stiften
Beamer en projectiescherm in de zaal
Draadloos internet
Vergaderdiner, 2 gangen *
* DRANKENARRANGEMENT BIJ HET VERGADERDINER .................................................................... €
Inclusief: Twee glazen frisdrank, bier of wijn
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VERGADERARRANGEMENTEN (vervolg)
ONTBIJTARRANGEMENT A, per persoon .................................................................................. € 25,00
07.00 - 12.30 uur
Inclusief: Uitgebreid Live Cooking ontbijtbuffet in het restaurant
Onbeperkt verse koffie, thee, mineraalwater en frisdrank
Zoete lekkernijen en pepermunt
Blocnote, ballpoint en gebruik van flip-over en stiften
Beamer en projectiescherm in de zaal
Draadloos internet
ONTBIJTARRANGEMENT B, per persoon ................................................................................... € 25,00
08.00 - 12.30 uur
Inclusief: Ontbijt geserveerd in de zaal, bestaande uit:
Diverse belegde broodjes, versgebakken croissants met jam en roomboter,
salade van vers fruit en verse jus d’orange,
Onbeperkt verse koffie, thee, mineraalwater en frisdrank
Zoete lekkernijen en pepermunt
Blocnote, ballpoint en gebruik van flip-over en stiften
Beamer en projectiescherm in de zaal
Draadloos internet
BORRELARRANGEMENT, per persoon ...................................................................................... € 12,50
Eén uur durend arrangement als aanvulling op de vergaderarrangementen
Inclusief: Onbeperkt Hollands assortiment drankjes, nootjes en 4 luxe hapjes
zoals: Broodje met Taleggio kaas uit de oven, mini ossenhaas carpaccio,
zalm met roomkaas, mozzarellaspiesjes, mini wraps met kip of zalm,
gemarineerde gamba’s, krokante stengel met Serranoham, tartaar
van meloen met Serranoham, kletzenbrood met Franse kaas en
diverse warme hapjes
Algemeen
Indien u gebruik maakt van subzalen, zijn de consumpties en apparatuur van de
arrangementen ook in deze zalen beschikbaar. Wij berekenen hiervoor, naast de
zaalhuur, een toeslag van € 2,50 per persoon, per dagdeel.

MEERDAAGSE VERGADERARRANGEMENTEN
Uiteraard is het mogelijk om bovengenoemde arrangementen te combineren met één of
meerdere overnachtingen. Hotel Breukelen beschikt over 141 luxueuze kamers, voorzien
van badkamer, radio, televisie en gratis draadloos internet (Wi-Fi). Ons Banquet Sales team
is u graag van dienst met het maken van een passende offerte.
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LUNCHBUFFET BEHOREND BIJ HET VERGADERARRANGEMENT
Het Live Cooking lunchbuffet is een zeer gevarieerd buffet met zowel warme als koude
gerechten. Dit buffet staat voor u gereed in ons restaurant, van 12.00 uur tot 14.00 uur.
SOEP
Dagelijks serveren wij een verse dagsoep vanaf het buffet
KOUDE GERECHTEN
Bruin, wit, krenten- en roggebrood
Harde broodjes, beschuit en ontbijtkoek
Diverse vleeswaren, jong belegen, oude en komijnekaas
Gerookte zalm
Diverse groene salades, tomaat en komkommer
Yoghurt, muesli en cornflakes
Diverse zoetwaren
Hand fruit en salade van vers fruit
WARME GERECHTEN / LIVE COOKING
Dagelijks bereidt onze kok, live in de open keuken, twee warme gerechten op basis
van vlees, vis of gevogelte. Op het buffet treft u bijpassende warme garnituren zoals
rijst, aardappeltjes en groenten.
DRANKEN
Koffie, thee, melk, karnemelk en diverse soorten vruchtensappen zijn inclusief
Uiteraard worden er op het buffet diverse koude vegetarische gerechten gepresenteerd.
Op verzoek serveren wij ook een warm vegetarisch gerecht. Natuurlijk houden wij rekening
met uw eventuele dieetwensen, mits deze tijdig aan ons doorgegeven zijn.
Indien het lunchbuffet niet bij uw vergaderarrangement inbegrepen is berekenen wij
€ 18,50 per persoon.

BROODJESBUFFET

IN DE ZAAL

Wanneer er een lunch bij uw vergaderarrangement is inbegrepen en u wenst deze in de
zaal te gebruiken, dan serveren wij een broodjesbuffet dat bestaat uit:
Soep van de dag
Vers gebakken harde broodjes belegd met kaas, diverse vleeswaren en gerookte zalm
Een broodje kroket
Hand fruit, melk en jus d’orange
Indien deze werklunch niet bij uw vergaderarrangement is inbegrepen, berekenen wij
€ 15,00 per persoon.
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ONTVANGST EN PAUZES
U kunt uw ontvangst of pauze aankleden met diverse zoete of hartige versnaperingen. Wij
hebben de volgende suggesties:
BIJ DE KOFFIE
Plakje cake ......................................................................................................................
Vanille- of chocolademuffin ........................................................................................
Brownie ............................................................................................................................
Celebrations....................................................................................................................
Croissant met jam en boter .........................................................................................
Receptiegebakje ...........................................................................................................
Appelgebak ....................................................................................................................
Gesorteerd gebak .........................................................................................................
Logo op gebak, vanaf 40 personen, per persoon ..................................................

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,00
1,50
1,50
2,50
2,50
1,50
2,75
2,75
0,50

EEN HARTIGE SNACK TUSSENDOOR
Saucijzenbroodje ...........................................................................................................
Kopje soep met brood en kruidenboter ...................................................................
Mini pizza .........................................................................................................................
Finger sandwich met zalm, gerookte kip en rosbief (3 stuks) ................................
Mini wrap met zalm of kip ............................................................................................
Mini club sandwich ........................................................................................................
Mozzarella sticks met trostomaatjes (2 stuks) ...........................................................

€
€
€
€
€
€
€

2,50
6,50
3,00
6,50
4,50
4,50
3,25

€
€

3,00
3,25

€

3,50

€

4,75

BREAKS
Warme snack met een kopje pittige soep, .............................................................. €
Kwark met vers fruit salade en een fruitsmoothie ................................................... €
Rauwkostgarnituur met yoghurtdip en een glas jus d’orange ............................. €

6,75
6,75
6,75

BROODJES
Zachte broodjes, rijkelijk belegd met diverse vleeswaren en kaassoorten en
gegarneerd met sla en rauwkost, per stuk .............................................................
Zacht broodje met kroket ............................................................................................
Versgebakken harde broodjes, bruin en wit, belegd met kaas, verschillende
vleeswaren of gerookte zalm en gegarneerd met sla en rauwkost, per stuk .
Versgebakken luxe broodjes waaronder waldkorn, ciabatta en focaccia,
belegd met luxe vleeswaren, Franse kaas of gerookte zalm en gegarneerd
met een bijpassend garnituur, per stuk ...................................................................
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RECEPTIES, FEESTEN EN BRUILOFTEN
De zaalaccommodatie van Hotel Breukelen biedt u talrijke mogelijkheden voor het
organiseren van een bruisende receptie of een sfeervol feest. Wij doen dit voor groepen
vanaf 40 volwassenen op basis van de volgende arrangementen:
RECEPTIE ARRANGEMENT A, per persoon * ............................................................................ € 18,50
Onbeperkt receptiedrankjes (exclusief buitenlands gedistilleerd)
Banketbakkers zoutjes
5 luxe amusehapjes (3 x koud en 2 x warm) zoals:
Broodje met Taleggio kaas uit de oven, mini carpaccio van ossenhaas,
zalm met roomkaas, mozzarellaspiesjes, mini wraps met kip of zalm,
gemarineerde gamba’s, krokante stengel met Serranoham,
tartaar van meloen met Serranoham, kletzenbrood met Franse kaas en
diverse warme hapjes naar een idee van onze chef kok.
RECEPTIE ARRANGEMENT B, per persoon * ............................................................................. € 22,50
Ontvangst met een kopje koffie of thee en een receptiegebakje of een ontvangst
met een glaasje Prosecco
Onbeperkt receptiedrankjes (exclusief buitenlands gedistilleerd)
Banketbakkers zoutjes
5 luxe amusehapjes (zie RECEPTIE ARRANGEMENT A)
FEEST ARRANGEMENT A, per persoon ** ................................................................................ € 34,50
Ontvangst met een kopje koffie of thee en een receptiegebakje
Onbeperkt receptiedrankjes (exclusief buitenlands gedistilleerd)
Banketbakkers zoutjes
5 luxe amusehapjes (zie RECEPTIE ARRANGEMENT A)
Een kopje koffie ter afsluiting
FEEST ARRANGEMENT B, per persoon** .................................................................................. € 45,00
Ontvangst met een kopje koffie of thee en een receptiegebakje
Onbeperkt drankjes (exclusief buitenlands gedistilleerd)
Banketbakkers zoutjes
5 luxe amusehapjes (zie RECEPTIE ARRANGEMENT A)
Satébuffet bestaande uit: Heerlijke stukjes kip met pindasaus,
nasi, stokbrood, kroepoek, atjar,
ketjap en sambal
Een kopje koffie ter afsluiting
* De prijzen van de receptie arrangementen zijn gebaseerd op een twee uur durende
receptie. Bij een eventuele verlenging wordt er € 3,00 toeslag per persoon, per half uur
berekend.
** De prijzen van de feestarrangementen zijn gebaseerd op een feestavond van 20.00 tot
01.00 uur.
ALGEMEEN
Indien u gebruik maakt van live muziek of van een drive-in show dan is dit, in verband
met eventueel geluidsoverlast, mogelijk tot uiterlijk 24.00 uur.
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LIVE COOKING BRUNCH, zon- en feestdagen van 11.30 uur tot 14.00 uur
In ons volledig nieuwe Live Cooking restaurant kunt u iedere zondag heerlijk brunchen.
Alleen, met zijn tweetjes of met het hele gezin. U bent van harte welkom!
Onze chef koks hebben de meest heerlijke gerechten voor u samengesteld, waaronder:
-

Een parade van diverse verrassende voorgerechten
Het grillbuffet waar diverse soorten vlees en vis à la minute voor u gegrild worden
Het wokbuffet, u stelt zelf uw wokgerecht samen en wij wokken het ter plekke
Een uitgebreid saladebuffet
Seizoensgerechten zoals asperges, mosselen of wild
Warme gerechten uit diverse werelddelen
Een diversiteit aan verse Italiaanse specialiteiten
Een uitgebreide kinderhoek waar kinderen onder begeleiding kunnen helpen
met het bakken van koekjes in hun eigen kinderkeuken
De Timo Toekan Snackmuur! Een wand met luikjes vol lekkernijen die door uw kind
zelf ‘uit de muur’ getrokken kunnen worden
Een uitgebreid dessertbuffet met de heerlijkste zoetigheden van onze patissiers

Inclusief koffie, thee, melk, karnemelk en vruchtensappen
Prijs: € 27,50 per persoon, kinderen 4 tot 12 jaar € 12,50 per persoon

LIVE COOKING BRUNCH - GROEPEN
Wanneer u liever met uw eigen gezelschap in een aparte zaal bruncht, dan is
mogelijk indien uw groep groter is dan 30 personen (volwassenen). Wij reserveren dan
aparte zaal voor u, waarbij u wél gebruik maakt van het gemeenschappelijke
Cooking gedeelte. De prijs bedraagt € 32,00 per persoon en voor kinderen tot 12
wordt er € 14,75 per kind berekend.

dat
een
Live
jaar

Uiteraard kunnen wij uw brunch naar wens aanpassen met een ontvangst met gebak,
een aperitief of als afsluiting een drankje toe. Ons Banquet Sales team informeert u graag
over de vele mogelijkheden.
Wilt u met uw gezelschap géén gebruik maken van het gemeenschappelijke Live Cooking
gedeelte of bijvoorbeeld op een andere dag brunchen dan kunt u gebruik maken van
het Brunchbuffet Mozart. U leest daar alles over op de volgende bladzijde.
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BRUNCHBUFFET
Het is mogelijk om met een groep van minimaal 40 personen (volwassenen) bij ons te
brunchen. Dit kan op maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 uur en 15.00 uur. In dit
geval reserveren wij kosteloos een aparte zaal. U maakt gebruik van onderstaande
brunch welke speciaal voor u is samengesteld. Uiteraard is het mogelijk om hier in overleg
wijzigingen in aan te brengen.

BRUNCHBUFFET MOZART
Koud / warm buffet inclusief een dessertbuffet
Vanaf 40 personen (volwassenen) € 35,00 per persoon
Kinderen 4 tot 12 jaar € 17,50 per persoon
KOUDE GERECHTEN
Kartoffelsalade met lenteui
Italiaanse pastasalade met zongedroogde tomaat
Griekse salade met feta en olijven
Met zeezout gerookte zalm, gegarneerd met kappertjes
Combinatie van Serranoham, gekookte ham en pittige salami
Carpaccio van ossenhaas met rucola, Pecorinokaas en pijnboompitjes
Palet van diverse Hollandse kaassoorten en Franse brie
WARME GERECHTEN
Roerei met diverse groene tuinkruiden
Gebakken Schotse zalmmootjes met pasta en hollandaise saus
Gebraden kipmedaillons met satésaus
Indische gehaktballetjes gegarneerd met taugé en prei, nasi
Met room en kaas gegratineerde aardappeltjes
BROODSOORTEN
Vers afgebakken bruine en witte oerbroden
Franse croissants en zoete lekkernijen, roomboter en kruidenboter
DRANKEN
Koffie, thee, melk, karnemelk en vruchtensappen
DESSERTBUFFET
Diverse ijssoorten en bavaroises, chocolademousse
slagroomsoesjes, salade van vers fruit en slagroom
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LIVE COOKING BUFFET, zaterdag en zondag van 17.00 uur tot 22.00 uur
In ons volledig nieuwe Live Cooking restaurant kunt u zich iedere zaterdag en zondag
heerlijk laten verwennen met een uitgebreid Live Cooking buffet.
Onze chef koks hebben de meest heerlijke gerechten voor u samengesteld, waaronder:
-

Een parade van diverse verrassende voorgerechten
Het grillbuffet waar diverse soorten vlees en vis à la minute voor u gegrild worden
Het wokbuffet, u stelt zelf uw wokgerecht samen en wij wokken het ter plekke
Een uitgebreid saladebuffet
Seizoensgerechten zoals asperges, mosselen of wild
Warme gerechten uit diverse werelddelen
Een diversiteit aan verse Italiaanse specialiteiten
Een uitgebreide kinderhoek waar kinderen onder begeleiding kunnen helpen
met het bakken van koekjes in hun eigen kinderkeuken
De Timo Toekan Snackmuur! Een wand met luikjes vol lekkernijen die door uw kind
zelf ‘uit de muur’ getrokken kunnen worden
Een uitgebreid dessertbuffet met de heerlijkste zoetigheden van onze patissiers

Inclusief bier, wijn, frisdrank, koffie en thee (gedurende 3 uur)
Prijs: € 35,00 per persoon, kinderen 4 tot 12 jaar € 15,00 per persoon

LIVE COOKING BUFFET - GROEPEN
Voor grote gezelschappen kan het fijner zijn om van een aparte ruimte gebruik te maken,
in plaats van in het restaurant. Wij kunnen in dat geval voor u een aparte zaal reserveren
indien uw gezelschap groter is dan 30 personen (volwassenen). De prijs per persoon
bedraagt voor volwassenen € 40,00 en kinderen van 4 tot 12 jaar betalen € 18,75 per kind.
Uiteraard kunnen wij uw buffet naar wens aanpassen met een ontvangst met gebak, een
aperitief of bijvoorbeeld een digestief. Ons Banquet Sales team informeert u graag over
de vele mogelijkheden.
Wilt u met uw gezelschap géén gebruik maken van het gemeenschappelijke Live Cooking
gedeelte of bijvoorbeeld op een andere dag een buffet organiseren dan kunt u gebruik
maken van het Buffet Van Gogh of het Oriëntaals Buffet.

Hotel Breukelen, januari 2012

Blz. 16

BUFFETTEN
Het is mogelijk om met een groep van minimaal 40 personen (volwassenen) op maandag
tot en met vrijdag bij ons een buffet te organiseren. In dit geval reserveren wij kosteloos
een aparte zaal voor u en kunt u een keuze maken uit onderstaande buffetsuggesties.
Uiteraard is het mogelijk om hier in overleg wijzigingen in aan te brengen.

BUFFET VAN GOGH
Koud / warm buffet inclusief een dessertbuffet
Vanaf 40 personen (volwassenen) € 42,50 per persoon
Kinderen 4 tot 12 jaar € 21,50 per persoon
KOUDE GERECHTEN
Met zeezout gerookte zalm, gegarneerd met kappertjes
Rivierkreeftjes met papaja en romige cocktailsaus
Carpaccio van ossenhaas met rucola, Pecorinokaas en pijnboompitjes
Spaanse Serranoham met meloensalade
Italiaanse salami met cornichons
SALADES
Kartoffelsalade met lenteui
Italiaanse pastasalade met zongedroogde tomaat
Griekse salade met feta en olijven
Salade Caprese, mozzarella met tomaten, basilicum en olijfolie
Fijne groene bladsalade met dressing
WARME GERECHTEN
Gebakken Schotse zalmmootjes met pasta en hollandaisesaus
Gebraden kipmedaillons met oosterse saus, gegarneerd met taugé en prei
Malse ossenhaaspuntjes geserveerd met een rijkelijk gevulde stroganoffsaus
Medaillons van varkenshaas in een romige champignonsaus
GARNITUREN
Geurige rijst met bieslooksnippers
Gefrituurde gekruide aardappeltjes met chilisaus en crème fraîche
Met room en kaas gegratineerde aardappeltjes
Diverse gewokte seizoensgroenten
BROODSOORTEN
Vers gebakken witte en bruine oerbroden, Italiaanse foccacia met olijven en rozemarijn
roomboter en kruidenboter
DESSERTBUFFET
Diverse ijssoorten en bavaroises, chocolademousse, slagroomsoesjes
salade van vers fruit en slagroom
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ORIËNTAALS BUFFET
Warm buffet inclusief een dessertbuffet.
Vanaf 40 personen (volwassenen) € 42,50 per persoon
Kinderen 4 tot 12 jaar € 21,50 per persoon
VOORGERECHTEN
Chinese koolsalade met gemarineerde gamba’s en oosterse dressing
Dim sum en Japanse sashimi
Sojasaus en wasabi
WARME GERECHTEN
Ajam ketjap; kip in ketjapsaus
Babi pangang; gemarineerde reepjes varkensvlees in zoetzure saus
Sambal telor; hardgekookte eieren in sambal-kokossaus
Daging smoor; rundvlees in milde saus
Tjap tjoy; diverse in de wok gebakken groenten met garnalen
Sambal goreng boontjes; met ui, knoflook en tomaat gewokte sperzieboontjes
Panga terriyaki; gestoomde pangasiusfilet in Japanse saus
Nasi goreng; gebakken witte rijst met groenten
Mihoen goreng; gebakken mihoen met groenten
Nasi Poetih; witte rijst
BIJGERECHTEN
Seroendeng; gemalen kokos en pinda’s
Atjar tjampoer; frisse zoetzure groenten
Kroepoek oedang baru; krokant gebakken kroepoek
Sambal manis, sambal oelek en ketjap
DESSERTBUFFET
Diverse ijssoorten en bavaroises, chocolademousse, slagroomsoesjes
salade van vers fruit en slagroom
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MENUSUGGESTIES
Wij bieden u de volgende menu’s aan. Wij bieden uw gasten een keuzemenu met
gerechten afkomstig van ons steeds wisselende á la carte kaart, die seizoensgebonden is.
2-GANGEN:
3-GANGEN:
4-GANGEN:
5-GANGEN:

Voorgerecht - Hoofdgerecht ....................................................................
Hoofdgerecht - Nagerecht .......................................................................
Voorgerecht - Hoofdgerecht - Nagerecht ............................................
Voorgerecht - Soep - Hoofdgerecht - Nagerecht ................................
Voorgerecht - Soep - Tussengerecht - Hoofdgerecht - Nagerecht..

€
€
€
€
€

24,50
24,50
29,50
34,50
39,50

Het is mogelijk om met een gezelschap van minimaal 40 personen (volwassenen) in een
aparte zaal te dineren. Wij hebben speciaal voor u een aantal exclusieve smaakvolle
gerechten geselecteerd waaruit u uw eigen 3 of 4 gangen menu kunt samenstellen.
Hierbij geldt dat er een vast menu gekozen wordt voor het gehele gezelschap.
KINDERMENU ............................................................................................................................. € 11,50
Tomatensoep met balletjes
Keuze uit: kipnuggets, vissticks, schnitzel, kroket, kaassoufflé of frikandel
Kinderijsje met verrassing
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DRANKEN EN BORRELHAPJES
DRANKEN
Koffie ................................................................................................................................
Thee ......................................................................................................................... v.a.
Melk of karnemelk .........................................................................................................
Vers geperste jus d’orange ..........................................................................................
Vruchtensappen ..................................................................................................... v.a.
Flesje frisdrank .......................................................................................................... v.a.
Fles bronwater, 1 liter.....................................................................................................
Bier, per glas ....................................................................................................................
Flesje bier. ................................................................................................................. v.a.
Flesje alcoholvrij bier......................................................................................................
Port, sherry en vermouth,....................................................................................... v.a.
Glas rosé, witte of rode huiswijn, .......................................................................... v.a.
Diverse jenevers, Hollandse likeuren of vieux, ................................................... v.a.
Franse likeuren, Franse cognac, whisky e.d., .................................................... v.a.
Rum, Campari, wodka, gin e.d, .......................................................................... .v.a.
Welkomstcocktail ...........................................................................................................

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

BORRELHAPJES
Zoute koekjes en nootjes, per persoon ......................................................................
Krokante stengel met Serranoham, per stuk ............................................................
Portie olijven ....................................................................................................................
Worst of kaasblokjes, per stuk ......................................................................................
Broodje met Taleggio kaas uit de oven, per stuk ....................................................
Mini carpaccio van ossenhaas, per stuk ...................................................................
Gerookte zalm met roomkaas, per stuk ....................................................................
Gemarineerde gamba’s, per 2 stuks .........................................................................
Tartaartje van meloen met Serranoham, per stuk ..................................................
Kletzenbrood met Franse kaas, per stuk ...................................................................
Mini wrap met kip of zalm, per stuk ............................................................................
Mini mozzarella stick met trostomaatjes, per stuk ....................................................
Bitterballen, per stuk ......................................................................................................
Gemengde warme hapjes, 5 soorten, per 100 stuks ..............................................

€ 1,00
€ 1,00
€ 2,25
€ 0,70
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,25
€ 1,50
€ 1,25
€ 1,00
€ 1,50
€ 0,70
€ 60,00
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1,85
1,75
1,60
2,95
2,10
2,00
6,00
2,00
2,25
2,00
2,20
2,70
1,85
3,25
2,95
3,50
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BITTERGARNITUREN EN PATISSERIE
WARM BITTERGARNITUUR, per persoon ................................................................................... €
Assortiment warme hapjes, 6 stuks

4,00

HOLLANDS BITTERGARNITUUR, per persoon .............................................................................. €
Hollandse jong belegen en belegen kaas, cervelaatworst, ossenworst
leverworst, grove mosterd en lekkere Hollandse bitterballen

6,50

BITTERGARNITUUR BREUKELEN, per persoon ............................................................................. €
Bittergarnituur bestaande uit 3 luxe koude amusehapjes zoals:
Broodje met Taleggio kaas uit de oven, mini carpaccio van ossenhaas,
zalm met roomkaas, mozzarellaspiesjes, mini wraps met kip of zalm,
gemarineerde gamba’s, krokante stengel met Serranoham,
tartaar van meloen met Serranoham, kletzenbrood met Franse kaas en
3 warme hapjes, samengesteld naar een idee van onze Chef Kok

7,00

OOSTERS BITTERGARNITUUR, per persoon ................................................................................ €
Bittergarnituur met een Oriëntaals tintje, bestaande uit sushi, dim sum en
diverse warme hapjes

8,00

PATISSERIE
Plakje cake ......................................................................................................................
Vanille- of chocolademuffin ........................................................................................
Brownie ............................................................................................................................
Croissant met jam en boter .........................................................................................
Receptiegebakje ...........................................................................................................
Appelgebak ....................................................................................................................
Gesorteerd gebak, per stuk .........................................................................................
Taarten, vanaf 8 personen, per persoon ..................................................................
Opschrift op taart, per stuk ..........................................................................................
Bruidstaart, vanaf 20 personen, per persoon ...........................................................
Logo op gebak, vanaf 40 personen, per persoon ..................................................
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,00
1,50
1,50
2,50
1,50
2,75
2,75
2,50
6,50
6,50
0,50
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TOT SLOT
AANBETALING
Wij behouden ons steeds het recht voor een aanbetaling van 60 tot 100% te verlangen.
Dit bedrag dient uiterlijk 4 weken voor de datum van het evenement voldaan te zijn.
Het betaalde bedrag zal na de eindcalculatie worden verrekend op de eindfactuur.
AANSPRAKELIJKHEID
Hotel Breukelen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van en/of
beschadiging aan materialen, apparatuur en andere eigendommen die door u in onze
accommodatie zijn geplaatst, of die u heeft laten plaatsen.
ANNULERINGSVOORWAARDEN
De reservering kunt u tot 4 weken voor aanvang kosteloos annuleren.
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca
(UVH) van toepassing. Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek kosteloos
toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik
maakt.
BANK, BTW EN KVK NUMMER
ING Bank: rekeningnummer 67.62.18.148
BTW nummer: NL 806425970 B03
Handelsregisternummer: 30086754 - KvK Utrecht en omstreken
DEBITEUREN
Indien u opgenomen wenst te worden in ons debiteurenbestand verzoeken wij u
vriendelijk dit schriftelijk bij ons aan te vragen. Tevens ontvangen wij graag een recent
uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
INFORMATIE / KOSTEN
Aan de hand van deze brochure kunt u zich een aardige voorstelling maken van de
mogelijkheden en de daarmee gepaard gaande kosten. Mocht u echter meer
informatie wensen dan zijn wij altijd bereid om één en ander nader met u te bespreken.
Om u onnodig lang te laten wachten adviseren wij u wel even vooraf een afspraak te
maken met onze Banquet Sales afdeling.
WIJZIGINGEN
Het is mogelijk wijzigingen aan te brengen in de gereserveerde aantallen tot 5
werkdagen voor aanvang van uw evenement. Tot maximaal 10% van het
gereserveerde aantal kan hierbij kosteloos geannuleerd worden. Wijzigingen dienen
doorgegeven te worden aan de afdeling zaalreserveringen.

Wijzigingen van de prijzen en voorwaarden zijn onder voorbehoud.
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