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WAAROM
HOTEL BREUKELEN?

WAAROM
HOTEL BREUKELEN
Zeer centraal gelegen aan de A2, tussen Utrecht en
Amsterdam en op steenworp afstand van treinstation
Breukelen, ligt Hotel Breukelen.
Hotel Breukelen biedt alle faciliteiten voor een geslaagd
evenement, ongeacht de grootte van uw gezelschap.
Afhankelijk van de samenstelling van uw gezelschap
bieden wij een passende offerte.
Met 233 sfeervolle kamers, 14 multifunctionele zalen, een
gezellig à la carte restaurant, een uitgebreid Live Cooking
restaurant, een trendy hotelbar, een knusse lounge en
extra faciliteiten zoals ons Wellness- en fitnesscenter is
Hotel Breukelen de perfecte locatie voor uw bijeenkomst.
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HET SALESTEAM

ONS TEAM
Dagelijks staat ons salesteam voor u klaar om u te
helpen bij het organiseren van uw bijeenkomst. Met
onze uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van
zaalreserveringen, denken we graag met u mee om samen
een passende offerte te creëren.
Met ons uitgebreide aanbod in zaaltypes, opstellingen en
capaciteiten, biedt Hotel Breukelen een ruim scala aan
mogelijkheden.
Mocht u vragen hebben, of geïnteresseerd zijn in een
rondleiding, neemt u dan gerust contact met ons op. We
ontvangen u graag in Van der Valk Hotel Breukelen!
Bastiaan van der Merk, Tamara Tieleman en Frank Bulten
0346 -26 58 88 of 0346 - 21 74 10
sales@breukelen.valk.com
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CAPACITEITSOVERZICHT
VERGADERRUIMTES EN ZALEN

Vergaderruimte

OPP.M2

Cabaret

Theater

U-Vorm

Carré

Blok

School

Buffet

Diner

Receptie

1. ROYAL

75

30

40

20

24

20

24

40

48

40

2. IMPERIAL

110

50

70

30

36

30

36

64

80

80

3. PARIJS

40

-

-

-

-

20

-

-

-

-

4. TORONTO

32

-

-

-

-

14

-

-

-

-

5. AMSTERDAM

32

-

-

-

-

14

-

-

-

-

6. MADRID

40

-

-

-

-

19

16

-

-

-

7. NEW YORK

69

-

-

21

-

-

18

-

-

-

8. BERLIJN

87

45

70

30

36

28

30

40

48

50

9. LONDEN

144

60

130

38

48

38

42

80

88

100

10. MILAAN

139

70

120

40

46

40

50

88

104

120

11. TOKIO

144

60

130

38

48

38

42

80

88

100

12. SUITE 100

55

-

-

24

26

-

20

-

-

-

13. SUITE 200

32

-

-

-

-

12

-

-

-

-

14. PEKING

30

-

-

-

-

6

-

-

-

-

15. COMBI 1

185

90

110

-

-

-

50

104

144

120

283

135

240

-

-

-

112

168

192

200

283

135

240

-

-

-

112

168

192

200

427

135

370

-

-

-

154

248

280

300

ROYAL/IMPERIAL

16. COMBI 2
LONDEN/MILAAN

17. COMBI 3
MILAAN/TOKIO

18. COMBI 4
LONDEN/MILAAN/TOKIO
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PRIJSOVERZICHT
VERGADERRUIMTES EN ZALEN

ZAAL

OPPERVLAKTE M2

ZAALHUUR
1 DAGDEEL

ZAALHUUR
2 DAGDELEN

ZAALHUUR
HELE DAG

1. ROYAL

75

€ 185,-

€ 250,-

€ 325,-

2. IMPERIAL

110

€ 225,-

€ 310,-

€ 395,-

3. PARIJS

40

€ 140,-

€ 180,-

€ 215

4. TORONTO

32

€ 120,-

€ 175,-

€ 205,-

5. AMSTERDAM

32

€ 120,-

€ 175,-

€ 205,-

6. MADRID

40

€ 140,-

€ 180,-

€ 215,-

7. NEW YORK

69

€ 200,-

€ 300,-

€ 335,-

8. BERLIJN

87

€ 225,-

€ 310,-

€ 395,-

9. LONDEN

144

€ 275,-

€ 400,-

€ 500,-

10. MILAAN

139

€ 275,-

€ 400,-

€ 500,-

11. TOKIO

144

€ 275,-

€ 400,-

€ 500,-

12. SUITE 100

55

€ 175,-

€ 275,-

€ 305,-

13. SUITE 200

32

€ 120,-

€ 175,-

€ 205,-

14. PEKING

30

€ 120,-

€ 175,-

€ 205,-

15. COMBI 1

185

€ 410,-

€ 560,-

€ 720,-

283

€ 550,-

€ 800,-

€ 1000,-

283

€ 550,-

€ 800,-

€ 1000,-

427

€ 825,-

€ 1200,-

€ 1500,-

Royal/Imperial

16. COMBI 2
Londen/Milaan

17. COMBI 3
Milaan/Tokio

18. COMBI 4
Londen/Milaan/Tokio

ALGEMEEN
•
•
•
•

Bovengenoemde tarieven gelden alleen in combinatie met een arrangement
Bovengenoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW.
Een dagdeel is van 08.00-12.30 uur, van 13.00-18.00 of van 18.30-23.30 uur.
Indien één of meer zalen benodigd zijn als sub-zaal of expositieruimte, zijn de daarvoor
geldende tarieven beschikbaar op aanvraag.

Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen met ons salesteam.
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VERGADEREN &
VERGADERARRANGEMENTEN

VERGADEREN &
VERGADERARRANGEMENTEN
Comfortarrangement | 1 dagdeel | € 14,50
•
•
•
•
•
•
•

Verse koffie, thee, mineraalwater en frisdrank (onbeperkt)
Zoete lekkernijen en pepermunt
Blocnote en ballpoint
Flip-over met papier en stiften
Beamer en projectiescherm in de zaal
Draadloos internet tijdens de bijeenkomst
Gratis parkeren

Comfortarrangement | 2 dagdelen | € 36,50
•
•
•
•
•
•
•
•

Verse koffie, thee, mineraalwater en frisdrank (onbeperkt)
Uitgebreid Live Cooking lunchbuffet in ons restaurant
Zoete lekkernijen en pepermunt
Blocnote en ballpoint
Flip-over met papier en stiften
Beamer en projectiescherm in de zaal
Draadloos internet tijdens de bijeenkomst
Gratis parkeren

Comfortarrangement | 3 dagdelen | € 67,50
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verse koffie, thee, mineraalwater en frisdrank (onbeperkt)
Uitgebreid Live Cooking lunchbuffet in ons restaurant
3- gangen vergaderdiner, inclusief twee consumpties
Zoete lekkernijen en pepermunt
Blocnote en ballpoint
Flip-over met papier en stiften
Beamer en projectiescherm in de zaal
Draadloos internet tijdens de bijeenkomst
Gratis parkeren

Al deze arrangementen kunnen uiteraard gecombineerd worden
met een hotelovernachting in onze comfortabele hotelkamers.
Bovenstaande arrangementen zijn per persoon en exclusief zaalhuur.
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TUSSENDOORTJES &
BORRELS

TUSSENDOORTJES &
BORRELS
Smakelijke tussendoortjes
Ons keukenteam biedt naast de vergaderarrangementen
diverse smakelijke tussendoortjes, zoals een verse fruitsalade, een smoothie, pizza of een groentenquiche. Deze
tussendoortjes zijn een welkome afwisseling om even op
kracht te komen tijdens een intensieve sessie. Ons salesteam vertelt u graag wat wij nog meer kunnen bieden.

Business borrel | € 12,50 per persoon

Om de bijeenkomst op een ontspannen manier af te
sluiten kan er gebruik gemaakt worden van de business
borrel. Gedurende één uur serveren wij onbeperkt binnenlands gedistilleerde dranken en drie soorten luxe koude en
warme hapjes naar idee van de chef-kok.

Receptie
Mocht uw voorkeur uitgaan naar een borrel op basis van
verbruik, dan behoort dit uiteraard ook tot de mogelijkheden.
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LUNCH & DINER
MOGELIJKHEDEN

Broodjes buffet | € 15,00 per persoon*

Buffet ‘Van Gogh’ | € 42,50 per persoon

•
Sate buffet | € 19,75 per persoon*

Koude gerechten: met zeezout gerookte zalm, rivierkreeftjes
met papaja en romige cocktailsaus, carpaccio van ossenhaas met
rucola, pecorino kaas en pijnboompitjes, Spaanse serranoham
met meloensalade en Italiaanse salami met cornichons.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Soep van de dag
Twee vers gebakken harde broodjes belegd met kaas
Broodje kroket, diverse vleeswaren en gerookte zalm
Handfruit
Melk en jus d'orange

Vers afgebakken stokbrood met room- en kruidenboter
Pittige komkommersalade met gember en rode peper
Kipspies met satésaus en gebakken uitjes
Gehaktballetjes met zoete ketjapsaus en sesam
Kruidige nasi met fijngesneden Oosterse groenten
Vers gebakken frites
Kroepoek, atjar tjampoer en sambal

•
Aziatisch vergaderbuffet | € 27,50 per persoon*

Koude gerechten
• Diverse broodsoorten geserveerd met boter en kruidenboter
• Sashimi zalm geserveerd met sojasaus, gember en wasabi
• Oosterse groene salade met lente ui, cashewnoten en
gerookte kipreepjes
Soep
• Chinese tomatensoep met mihoen en taugé
Hoofdgerechten
• Nasi, bami en witte rijst
• Kipspies met satésaus
• Gestoomde Dim Sum
• Krokante kip
• Miniloempia’s
• Oosterse wokgroente
• Sambal-kokosboontjes
• Mini gehaktballetjes in Teriyaki saus
Het Aziatisch vergaderbuffet is beschikbaar vanaf 30 personen
en wordt geserveerd met kroepoek, sambal, gebakken uitjes en
pittige zoetzure komkommersalade.

•
Valk Classics | € 32,50 per persoon

Voorgerechten:
• Carpaccio op schaal
• Huzaren salade, gemengde groene salade
• Verschillende broodsoorten met kruidenboter en tapenade
Soep
Traditionele tomatensoep
Hoofdgerechten
• Kipspies met satésaus
• Gehaktballetjes met teriyaki saus
• Witvis met Hollandaisesaus
• Schnitzel met champignon roomsaus
• Groenten uit de wok
• Aardappel gratin/friet/aardappel wedges
• Witte rijst
• Pasta bolognese
Dessert
Salade van vers fruit met slagroom en vanille ijs
(uitbreidingsmogelijkheid: voor €4.50 p.p. kunnen wij een
dessertbuffet serveren met 2 soorten ijs, verschillende soorten
bavarois en chocolademousse, fruitsalade en slagroom)

Geeft u de voorkeur aan een uitgebreider buffet, dan is ‘Van
Gogh’ de ideale keuze. Dit buffet is beschikbaar vanaf 40
personen en biedt koude en warme gerechten, salades, diverse
garnituren en luxe broodsoorten, inclusief een dessertbuffet.

Salades: Kartoffelsalade met lente ui, Italiaanse pastaslade met
zongedroogde tomaat, Griekse salade met feta en olijven, salade
Caprese (mozzarella met tomaten, basilicum en olijfolie) en 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 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 afgebakken oerbrood (wit en bruin), ,
Italiaanse focaccia met olijven en rozemarijn, roomboter en
kruidenboter.
Dessertbuffet: Diverse soorten ijs en bavarois, chocolademouse,
slagroomsoesjes, salade van vers fruit en slagroom.

Plate service | € 17,50 per persoon*

De plate service biedt een eenvoudige en beperkte menukeuze
voor in de vergaderzaal (maximaal 20 personen). Deze gerechten
worden geserveerd met frites en salade. De keuze dient vooraf
in de zaal gemaakt te worden en wordt vervolgens op de
afgesproken tijd geserveerd.
Er kan een keus gemaakt worden uit de volgende gerechten:
•
•
•
•

Royale kipspies met satésaus
Gebakken zalmfilet
Biefstuk met saus naar keuze
Maaltijdsalade (vegetarisch)

Geserveerd diner | vanaf € 25,50 per persoon

Het is mogelijk om met een gezelschap van minimaal 40
personen in een aparte zaal te dineren. Wij hebben speciaal voor u
een aantal exclusieve smaakvolle gerechten geselecteerd waaruit
u uw eigen menu kunt samenstellen. Hierbij geldt dat er een vast
menu gekozen wordt voor het gehele gezelschap.
2-GANGEN: € 25,50 p.p
3-GANGEN: € 32,50 p.p
4-GANGEN: € 37,50 p.p
5-GANGEN: € 42,50 p.p

* Prijzen gelden alleen in combinatie met afname vergaderarrangement.
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FEESTEN, PARTIJEN &
ANDERE MOGELIJKHEDEN

Feest arrangement
FEESTEN, PARTIJEN &
ANDERE MOGELIJKHEDEN
De zaalaccommodaties van Hotel Breukelen bieden 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:

Borrelarrangement* | € 18,50 per persoon
Onbeperkt receptiedrankjes (exclusief buitenlands gedistilleerd)
• Banketbakkers zoutjes
• 5 luxe amusehapjes (2 koude en 3 warme hapjes) naar een
idee van onze chef kok

Feestarrangement** | € 34,50 per persoon
•
•
•
•
•

Ontvangst met een kop koffie en petit four
Onbeperkt receptiedrankjes (exclusief buitenlands
gedestileerd)
Banketbakkers zoutjes
7 luxe amusehapjes (3 koude en 4 warme hapjes) naar een
idee van onze chef kok
Een kop koffie ter afsluiting

* De prijs van het borrelarrangement is gebaseerd op een twee uur

durende borrel. Bij een eventuele verlenging wordt er € 3,00 toeslag
per persoon, per half uur gerekend.

**

De prijs van het feestarrangement is gebaseerd op een feestavond
van 20.00-01.00 uur.
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LIVE COOKING
MOGELIJKHEDEN

LIVE COOKING BRUNCH

LIVE COOKING DINER

Iedere zondag van 12.00 uur - 14.30 uur

Ieder weekend

€ 25,00 per persoon
Kinderden 4 tot en met 11 jaar € 12,50

Zaterdag: € 35,00 per persoon
Zondag: € 30,00 per persoon
Kinderden 4 tot en met 11 jaar € 15,00

Iets te vieren? In ons Live Cooking restaurant kunt u
heerlijk brunchen. Alleen met zijn tweetjes of met de
hele familie. U bent van harte welkom.

Op zaterdag van 17.00-22.00 uur en op zondag van
17.00-21.00 uur kunt u in ons Live Cooking restaurant
heerlijk genieten van een uitgebreid buffet.

Onze chef koks hebben de heerlijkste gerechten voor u
samengesteld, waaronder:
• Een parade van diverse verassende voorgerechten
• Het grillbuffet waar diverse soorten vlees en vis à la
minute voor u worden gegrild
• Het wokbuffet, waarbij u zelf uw wokgerecht
samenstelt en wij het voor u wokken
• Een uitgebreid saladebuffet
• Seizoensgerechten, zoals asperges, mosselen of wild
• Warme gerechten uit verschillende werelddelen
• Verse Italiaanse specialiteiten
• Een 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
• Een dessert buffet met de heerlijkste zoetigheden
van onze patissiers
• Inclusief koffie, thee, melk, karnemelk en
vruchtensappen.

Onze chef koks hebben de heerlijkste gerechten voor u
samengesteld, waaronder:
Een parade van diverse verassende voorgerechten
• Het grillbuffet waar diverse soorten vlees en vis à la
minute voor u worden gegrild
• Het wokbuffet, waarbij u zelf uw wokgerecht
samenstelt en wij het voor u wokken
• Een uitgebreid saladebuffet
• Seizoensgerechten, zoals asperges, mosselen of wild
• Warme gerechten uit diverse werelddelen
• Een diversiteit aan verse Italiaanse specialiteiten
• Een uitgebreide hoek 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
• Een dessertbuffet met de heerlijkste zoetigheden
van onze patissiers.
• Inclusief bier, wijn, fris. koffie en thee

Bruncht u liever met uw eigen gezelschap in een aparte
zaal? Dat is mogelijk als uw groep groter is dan 40
volwassenen. Hierbij geldt een toeslag van € 5,00 per
volwassene en € 2,25 per kind. Uw gezelschap bruncht
in een aparte zaal, waarbij u wél gebruik makt van het
gemeenschappelijke Live Cooking gedeelte.

Dineert u liever met uw eigen gezelschap in een aparte
zaal? Dat is mogelijk als uw groep groter is dan 40
volwassenen. Hierbij geldt een toeslag van € 5,00 per
volwassene en € 2,25 per kind. Uw gezelschap dineert
in een aparte zaal, waarbij u wél gebruik maakt van het
gemeenschappelijke Live Cooking gedeelte.

Wilt u met uw gezelschap op een andere dag brunchen?
Vraag dan naar de mogelijkheden.

Wilt u met uw gezelschap géén gebruik maken van het
gemeenschappelijke Live Cooking gedeelte, of op een
andere dag een buffet organiseren dan kunt u gebruik
maken van het Buffet ‘Van Gogh’ (zie pagina 9).
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ALGEMENE
VOORWAARDEN

ALGEMENE
VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor een aanbetaling van 60% tot 100%
te verlangen. Dit bedrag dient uiterlijk 4 weken voor de datum
van het evenement te zijn voldaan. Het betaalde bedrag zal na de
eindcalculatie uiteraard 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
Rabobank rekeningnummer: NL65 RABO 0310 6603 00
BTW-nummer: NL 009328476B01
Handelsregisternummer: 30086754- KvK Utrecht en omstreken
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 banqueting Sales.
Wijzigingen van de prijzen en voorwaarden zijn onder voorbehoud.
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