High Choco € 23,50
O o k fan van ch o co la de dan is d i t e ch t i e ts
vo or u ! G e wo on g e ze ll ig m e t vr ien d en of
vr ien d inn en g en ie ten van h e el ve el cho cola d e !
L aa t je ve rw enn en d oo r di vers e l ek k erni j en,

Brasserie
de Nieuwe Baan

Binnenkort iets te vieren?

Bij deze High Choco is uw tafel ruim gevuld met :



Heerlijke bonbons



Vers fruit, lange vingers, marshmallows en
spekjes om lekker in de chocolade te doppen.



Warme chocolademelk met slagroom



Heerlijke brownies



Toastjes belegd met diverse lerrernijen



Chocolade mousse



Overheerlijk warm hapje



Koffie en thee



Ontvangst heerlijk chocolade likeurtje



Karaf ijswater

Let op : de High Choco is alleen op reservering
mogelijk, uiterlijk 1 dag van te voren reserveren.
Dit arrangement is op basis van 2 uur.
De aanvangtijd ligt tussen 12.00 uur en 15.00 uur.
Evt. ander tijdstip mogelijk in overleg.

Vraag ons personeel naar onze mogelijkheden.
We maken van uw feest een succes, van Huwelijksfeest tot Kraamborrel alles is bij ons mogelijk voor elk budget.
Onze offertemap is aanwezig, we maken dan
graag een afspraak om alles persoonlijk te bespreken naar uw wensen.

Evenementen 2018
Voor meer informatie like ons op facebook !
Hier wordt u wekelijks op de hoogte gehouden
van onze bijzondere acties, themafeesten en
andere activiteiten.

Recensies
Wij hechten veel waarde aan uw mening over de
Brasserie.
Neem voor ons de tijd en schrijf een recensie op
Tablebooker of laat een bericht bij ons achter
op de facebook pagina.
Wij waarderen dit enorm.
Team Brasserie de Nieuwe Baan
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Aan de rand van Prinsenbeek en onder de rook van Breda, ligt

Brasserie de Nieuwe Baan
High Tea
Onze brasserie stamt af uit 1890 waar de eerste
horeca activiteiten hebben plaatsgevonden, toen nog
bekend in de volksmond als "De Leeuwerik"vernoemd
naar de drie grote bomen voor het pand. Nadat het is
overgenomen heeft het jarenlang bekend gestaan als
"Ferry's Eetcafé"en de laatste jaren als MagnEETcafé.
Sinds 16 november 2013 is het begin van een

€ 20,50

Er e en s l e k ker op ui t m et vri en d en of vri en dinn en ?
B ij on ze bra ss er ie ku n t u gen ie te n van e en rij k el ij k
g e vul d e taf el vol m e t l e kk er nije n.
Bij deze High Tea is uw tafel ruim gevuld met :



Huisgemaakte Petit fours

nieuwe periode als Brasserie de Nieuwe Baan.



Mini gebak van de verse bakker

Onze Brasserie leent zich uitstekend voor
bijvoorbeeld:



Mini muffins



Bonbons en snoepwerk



Sandwiches belegd met vlees en vis



Scones en sauer cream



2 x Rondgang met warme hapjes



IJswater op de tafels



Diverse smaken thee (onbeperkt)



Koffie / cappuccino (onbeperkt)

A la carte diners
Jubileum- en familie feesten
Huwelijksfeesten
Recepties
Buffetten
Koffietafels
Dag en Avond arrangementen
Thema-avonden
Uitvaarten

In onze ruimtes met een capaciteit uiteenlopend
van 20 tot 175 personen kunt u alle soorten van
maaltijden gebruiken, van broodjes, uitgebreide
buffetten tot luxe diners. We beschikken over
een terras en een gratis parkeergelegenheid.
KIJK OP ONZE WEBSITE, VOLG ONS OP FACEBOOK OF TWITTER,
HOMEPAGE : WWW.BRASSERIEDENIEUWEBAAN.NL
FACEBOOK : WWW.FACEBOOK.COM/DENIEUWEBAAN
FACEBOOK : WWW.FACEBOOK.COM/BRASSERIEBREDA
TWITTER : @DENIEUWEBAAN

Let op : de High Tea is alleen op reservering mogelijk,
uiterlijk 1 dag van te voren reserveren. Glutenvrij en
lactosevrij is mogelijk hier wordt wel € 1,50 p.p. extra
voor berekend.
Dit arrangement is op basis van 3 uur. De aanvangstijd
ligt tussen 12.00 uur en 14.00 uur. Kinderen van 3 t/m
12 jaar 1/2 geld.

Brasserie
de Nieuwe Baan

Meester Bierensweg 43
4841 AJ Prinsenbeek
Telefoon: 076-5411906
E-mail: info@brasseriedenieuwebaan.nl

