FEESTEN, BORRELS EN PARTIJEN
www.hotelbreukelen.nl
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WAAROM
HOTEL BREUKELEN?

Salesteam

Hotel Breukelen
0346-26 58 88 of
0346-21 74 10

sales@breukelen.valk.com

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. Met 233
sfeervolle kamers, 14 multifunctionele zalen, een gezellig à la
carte restaurant, uitgebreid Live Cooking restaurant, trendy hotelbar, knusse lounge en extra faciliteiten zoals ons Wellness- en
fitnesscenter is Hotel Breukelen de perfecte locatie.
Wij nodigen u graag uit om uw wensen en onze mogelijkheden te
bespreken, zodat wij u een passende offerte kunnen aanbieden.
Bastiaan van der Merk, Tamara Tieleman en Frank Bulten
Salesteam Hotel Breukelen
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FEESTEN, BRUILOFTEN
EN ANDERE BIJEENKOMSTEN

Een jubileum, receptie, verjaardag, afscheid of bruiloft;
wij organiseren het graag! Ieder feest is bijzonder en
daarom denken wij graag met u mee over de invulling
hiervan en adviseren u waar nodig.
Hiernaast zie u voorbeelden van de arrangementen die
wij u kunnen bieden. Het zijn slechts suggesties, want
alle arrangementen zijn naar uw wens aan te passen.

Borrelarrangement | € 18,50 per persoon
•
•
•
•

Onbeperkt receptiedrankjes (exclusief buitenlands gedistilleerd)
Banketbakkers zoutjes
Vijf luxe amusehapjes (twee koude en drie warme hapjes)
naar idee van onze chef kok
De prijs van het borrelarrangement is gebasseerd op een twee uur
durende borrel. Bij een eventuele verlenging wordt er € 3,00 toeslag
per persoon, per half uur berekend.

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

Ontvangst met koffie, thee en een petit four
Onbeperkt receptiedrankjes (exclusief buitenlands gedistileerd)
Banketbakkers zoutjes
Zeven luxe amusehapjes (drie koude en vier warme hapjes) naar
idee van onze chef kok
Koffie of thee ter afsluiting
De prijs van het feestarrangement is gebasseerd op een feestavond
van 20.00 tot 01.00 uur en vanaf 40 volwassenen.
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BRUNCH OPTIES
BRUNCHBUFFET

Maandag t/m zaterdag
van 11.30-14.00 uur
Volwassenen
€ 35,00 per persoon
Kinderen
4 t/m 11 jaar
€ 17,50 per kind
Vanaf 40 volwassenen

Zondag
Het is op zondag ook mogelijk een brunchbuffet
te nuttigen. Daarvoor verwijzen wij u graag door
naar het Live Cooking Brunchbuffet op
de volgende pagina.

Brunchbuffet
Koude gerechten
Kartoffelsalade met lente-ui, Italiaanse pastasalade, Griekse salade
met feta en olijven, gerookte zalm gegarneerd met kappertjes, een
combinatie van serranoham, gekookte ham en pittige salami, carpaccio
van ossenhaas met rucola, pecorino kaas en pijnboompitjes, diverse
Hollandse kaassoorten en Franse brie.
Warme gerechten
Roerei met tuinkruiden, gebakken Schotse zalmmootjes met pasta
en hollandaisesaus, gebraden kipmedaillons met satésaus, Indische
gehaktballetjes gegarneerd met taugé en prei, nasi en met room- en
kaasgegratineerde aardappeltjes.
Broodsoorten
Vers afgebakken Oerbrood (wit en bruin), Franse croissants en zoete
lekkernijen, roomboter en kruidenboter.
Dessertbuffet
Diverse soorten ijs en bavarois, chocolademousse, slagroomsoesjes en
salade van vers fruit.
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BRUNCH OPTIES
LIVE COOKING BRUNCHBUFFET

Alleen op zondag
Van 12.00-14.30 uur
Volwassenen
€ 25,00 per persoon
Kinderen
4 t/m 11 jaar
€ 12,50 per kind

Live Cooking Brunchbuffet
Dit buffet bestaat onder andere uit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Grillbuffet met à la minute gegrilde vleesgerechten
Saladebuffet
Oostersbuffet
Vleesbuffet met koude en warme vleesgerechten
Visbuffet met gerookte vissoorten en warme visgerechten
Luxe broodsoorten en zoete lekkernijen
Verse koffie, thee en vruchtensappen
Dessertbuffet met onder andere slagroomsoesjes, bavarois
en verse fruitsalade

Aparte zaal
Uw gezelschap in een aparte zaal? Dat is mogelijk vanaf 40 volwassenen.
Hierbij geldt een toeslag van € 5,00 per volwassene en € 2,25 per kind.
Uw gezelschap bruncht dan in een aparte zaal met eigen bediening,
waarbij u wel gebruik maakt van het gemeenschappelijke Live Cooking
brunchbuffet.
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DINER OPTIES
GESERVEERD DINER

2-GANGEN: € 25,50 p.p
3-GANGEN: € 32,50 p.p
4-GANGEN: € 37,50 p.p
5-GANGEN: € 42,50 p.p
Kindermenu
€ 12,50

Geserveerd diner
Naast de buffetmogelijkheden bieden wij ook seizoensgebonden menu's.
Het is mogelijk om met een gezelschap van minimaal 40 volwassenen in
een aparte zaal te dineren. Wij hebben speciaal voor u een aantal
exclusieve en smaakvolle gerechten geselecteerd, waaruit u uw eigen
2-,3-,4- of 5-gangenmenu kunt samenstellen. Hierbij geldt dat er een vast
menu wordt gekozen voor het gehele gezelschap.
Timo Toekan kindermenu | € 12,50 per kind
Kinderen zijn van harte welkom bij Hotel Breukelen. Speciaal voor onze
jonge gasten hebben wij een heel bijzondere menukaart ontwikkeld:
'Van der Valk Wereldeters'. De gerechten zijn avontuurlijk, verantwoord en
verrassend lekker.
Gezelschappen onder de 40 volwassenen kunnen gebruik maken van ons
restaurant. Tot 30 personen bieden wij naast à la carte ook keuzemenu’s
waarbij uw gasten aan tafel kunnen kiezen. Bij gezelschappen boven de
30 personen bieden wij een vast menu voor al uw gasten.
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DINER OPTIES
LIVE COOKING DINERBUFFET

Volwassenen
Za: € 35,00 per persoon
Zo: € 30,00 per persoon
Kinderen
4 t/m 11 jaar
€ 15,00 per kind

Live Cooking Buffet
Op zaterdag van 17.00 tot 22.00 uur en op zondag van 17.00 tot 21.00 uur kunt u
in ons Live Cooking restaurant heerlijk genieten van een uitgebreid dinerbuffet.
In een luxe open-keuken staan de koks voor u klaar om uw vlees-, vis- of
wokgerecht à la minute voor u te bereiden. Verser en smakelijker kan het niet!
•
•

Aparte zaal
Uw 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 dan in een aparte zaal
met eigen bediening, waarbij u wel gebruik maakt
van het gemeenschappelijke Live Cooking buffet.

•
•
•
•
•
•
•

•

Een parade van diverse verrassende voorgerechten
Grillbuffet waar diverse soorten vlees en vis à la minute voor u
worden gegrild
Wokbuffet, waarbij u zelf een wokgerecht samenstelt
Een uitgebreid saladebuffet
Seizoensgerechten, zoals asperges, mosselen of wild
Warme gerechten uit diverse werelddelen
Een diversiteit aan verse Italiaanse specialiteiten
Een dessertbuffet met heerlijke zoetigheden van onze patissiers
Speciaal voor kinderen: Een speciale kinderhoek waar kinderen onder
begeleiding koekjes kunnen bakken in hun eigen kinderkeuken en de
Timo Toekan snackmuur!
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Inclusief bier, wijn, fris, koffie en thee

DINER OPTIES
AZIATISCH BUFFET
Geheel in stijl met het thema van het hotelgebouw
bieden wij u en uw gasten een uitgebreid;

LIVE
COOKING
BUFFET

Volwassenen
€ 32,50 per persoon
Kinderen
4 t/m 11 jaar
€ 15,00 per kind
Vanaf 40 volwassenen

Aziatisch Buffet
Geheel in stijl met het thema van het hotelgebouw bieden wij u een uitgebreid;
Koude gerechten
• Diverse broodsoorten geserveerd met boter en kruidenboter
• Sashimi van zalm geserveerd met soja saus, gember en wasabi
• Oosterse groene salade met lente-ui, cashewnoten en gerookte kipreepjes
Soep
Chinese tomatensoep met mihoen en taugé

Uitbreidingsmogelijkheid
Voor € 4,50 p.p. kunt u het Aziatisch Buffet
uitbreiden met een sorbet van fruit, vanille ijs,
aardbeiensaus en slagroom.

Hoofdgerechten
• Nasi, bami en witte rijst
• Kipspies met saté saus
• Gestoomde Dim Sum en krokante mini-kiploempia’s
• Oosterse groenten uit de wok
• Sambal-kokosboontjes
• Mini gehaktballetjes in Teriyaki saus
• Dit buffet wordt geserveerd met kroepoek, sambal,
gebakken uitjes en pittige zoetzure komkommersalade.
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DINER OPTIES
VALK CLASSICS BUFFET
Geheel in stijl met het thema van het hotelgebouw
bieden wij u en uw gasten een uitgebreid;

LIVE
COOKING
BUFFET

Volwassenen
€ 32,50 per persoon
Kinderen
4 t/m 11 jaar
€ 15,00 per kind
Vanaf 30 volwassenen

Valk Classics Buffet
Voor de echte Van der Valk fans onder ons;
Voorgerechten
• Carpaccio van ossenhaas met rucola, pecorino kaas en pijnboompitjes
• Huzaren salade en gemengde groene salade
• Verschillende broodsoorten met kruidenboter en tapenade
Soep
Traditionele tomatensoep

Uitbreidingsmogelijkheid
Voor € 4,50 p.p. kunnen wij een dessertbuffet
serveren met twee soorten ijs, verschillende
soorten bavarois, chocolademousse,
fruitsalade en slagroom.

Hoofdgerechten
• Kipspies met satésaus, gehaktballetjes met Teriyaki saus
• Witvis met Hollandaisesaus
• Schnitzel met champignonroomsaus
• Groenten uit de wok
• Aardappel gratin, friet en aardappelwedges en witte rijst
• Pasta bolognese
Dessert
Salade van vers fruit met slagroom en vanille ijs
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DINERBUFFET OPTIES
VAN GOGH BUFFET
Geheel in stijl met het thema van het hotelgebouw
bieden wij u en uw gasten een uitgebreid;

LIVE
COOKING
BUFFET

Volwassenen
€ 42,50 per persoon
Kinderen
4 t/m 11 jaar
€ 21,50 per kind
Vanaf 40 volwassenen

Van Gogh Buffet
Dit buffet biedt koude en warme gerechten, salades, diverse garnituren en
luxe broodsoorten, inclusief een dessertbuffet.
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.
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 romige champignonsaus.
Garnituren: Geurige rijst met bieslooksnippers, gefrituurde gekruide
aardappeltjes met chilisaus en crème fraîche, met room- en
kaasgegratineerde aardappeltjes, diverse gewokte seizoensgroenten en
diverse salades.
Dessertbuffet: diverse soorten ijs, bavarois, chocolademouse,
slagroomsoesjes, salade van vers fruit en slagroom.
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ALGEMENE
VOORWAARDEN

Wijzigingen van de
prijzen en voorwaarden
zijn onder voorbehoud.

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

Bank-, BTW- en KVK nummer
Rabobank rekeningnummer:
NL65 RABO 0310 6603 00
BTW-nummer: NL 009328476B01
Handelsregisternummer:
30086754- KvK Utrecht en omstreken

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.

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 Sales.
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