Iets te vieren ?
Denk aan ons !!

Like ons op Facebook : denieuwebaan

Wij hebben voor u diverse mogelijkheden om uw feest
te vieren.
Van huwelijksfeest en met personeelsfeesten wij
kunnen alles voor u op maat maken.
Vraag aan onze collega’s de offertemap, zodat u al

Geef uw mening over de Brasserie.

Voor een borrel, lunch of
diner kunt u altijd bij ons
terecht .
Maar vergeet ook onze
feestmogelijkheden niet !

Wij waarderen altijd uw mening, geef daarom
een oordeel op www.eet.nu of www.couverts.nl

kunt zien wat al onze mogelijkheden zijn. Natuurlijk hebben wij nog veel meer te bieden. Daarom
maken we graag een afspraak voor een
persoonlijk gesprek.

Kijk op onze Facebook pagina voor
impressiefoto’s.
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Evenementen
Kalender
2015

Hollandse
Thema Avonden
Op zoek naar een leuke, bijzondere en speciale avond ? Wij verzorgen ook themaavonden op reservering.
Voor slechts € 52,50 wordt u de gehele avond in de

Februari 2015
Januari 2015
1 januari 2015

Valentijnsweek 9 tot en met 13
februari

Deze dag zijn wij gewoon geopend vanaf 14:00
uur voor lunch en diner.

valt, vieren wij met u Valentijn in de week
ervoor. Geniet samen van ons baan menu

watjes gelegd.
De ontvangst van deze avonden zal zijn om 20.00
uur en zal duren tot 00.00 uur.
In deze 4 uur krijgt u van ons een leuke ontvangst
borrel in thema, met aansluitend een 5 gangen

Januari actie

niet voor € 59,- voor 2 personen maar voor

Wij vieren graag het begin van een spetterend en

€ 50,- de twee personen ! Voor de dames is

gezond 2015. De gehele maand serveren wij

er natuurlijk zoals normaal weer iets speci-

onze High Bubble dagelijks niet voor € 21,50

aals bij het weggaan.

Walking Diner.

p.p. maar voor slechts € 19,- p.p. Reserveer snel

Hierbij zullen er acteurs lopen die deze avond tot een

want vol = vol

succes zullen maken ! Dit alles geinspireerd op een
Hollands Thema, waar niets te dol is.
Graag geven wij u meer informatie, dit kan
telefonisch maar het liefst via onze mail.

Omdat 14 februari op de carnavalszaterdag

Carnaval
Iets te vieren met collega’s of de
buurt ?

Op 14, 15, 16 en 17 februari zijn wij de gehele dag gesloten.

Receptiearrangement 2 uur € 12,- p.p.



Koffie of thee naar keuze met slagroomsoesjes en
friandises op de tafels



2 warme en 2 koude hapjes p.p.



Zoutjes en nootjes op tafel.



Onbeperkt consumpties bier, wijn, frisdrank,
vruchtensap, koffie, thee en buitenlandse bieren

Februari actie
Samen gezellig overdag genienieten ? De
gehele maand serveren wij onze High Tea
dagelijks niet voor € 19,50 p.p. maar voor
slechts € 16,50 p.p. Reserveer snel want
vol = vol

