Aan de rand van Prinsenbeek en onder de rook van Breda, ligt

Brasserie de Nieuwe Baan
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
nieuwe periode als Brasserie De Nieuwe Baan.
Onze Brasserie leent zich uitstekend voor bijvoorbeeld:










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.
De volgende pagina’s geven een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden op keukengebied,
daarnaast zijn er natuurlijk nog tal van mogelijkheden die wij graag aan u in een persoonlijk
gesprek uiteen zetten.
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen en/of eventuele suggesties hebben, dan
zijn wij graag bereid u te ontvangen voor een persoonlijk gesprek om het een en ander met u
door te nemen zodat u met een gerust hart uw reservering aan ons kan toe vertrouwen.
Let op de genoemde prijzen zijn op basis van minimaal 40 personen en van toepassing vanaf
januari 2018 t/m december 2018. Bij andere aantallen of jaren kunnen er prijswijzigingen
zijn die in een gesprek worden toegelicht.
Met gastvrije groet,
Harold en Dennis.
Brasserie de Nieuwe Baan
Meester Bierensweg 43
4841 AJ Prinsenbeek
Telefoon
: 076-5411906
E-mail
: info@brasseriedenieuwebaan.nl
Homepage
: www.brasseriedenieuwebaan.nl
Facebook
: facebook.com/denieuwebaan (lunch en diner)
: facebook.com/brasseriebreda (feest pagina)
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1 Buffet: Warm á € 19,50 p.p.








Gestoofde visschotel gevuld met zalm, witvis en een kruiden beurre blanc
Ambachtelijke beenham geserveerd met mosterdsaus
Gewokte kipreepjes op oosterse wijze
Diverse seizoensgroenten
Frites en gebakken aardappeltjes
Aangevuld met diverse broodsoorten en kruidenboter
Diverse koude en warme sauzen

2 Buffet: Koud / Warm á € 30,50 p.p.
Koud:











Tonijnsalade
Grijze en IJslandse garnalen
Krabsalade (surimi)
Gerookte forelfilet
Gerookte Schotse zalmfilet
Ardennerham met galiameloen
Vitello tonato : dungesneden rosbief met tonijnmayonaise
Hamrolletje met asperges
Aangeklede huzarensalade en zalmsalade
Aangevuld met diverse vleeswaren

Warm:








Gestoofde visschotel gevuld met zalm, witvis en een kruiden beurre blanc
Ambachtelijke beenham geserveerd met mosterdsaus
Gewokte kipreepjes op oosterse wijze
Diverse seizoensgroenten
Frites en gebakken aardappeltjes
Aangevuld met diverse broodsoorten en kruidenboter
Diverse koude en warme sauzen
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3 Buffet: Koud / Warm met Dessertbuffet á € 36,50
p.p.
Koud / warm:


















Tonijnsalade
Grijze en IJslandse garnalen
Krabsalade (surimi)
Gerookte forelfilet
Gerookte Schotse zalmfilet
Ardennerham met galiameloen
Vitello tonato: dungesneden rosbief met tonijnmayonaise
Hamrolletje met asperges
Aangeklede huzarensalade en zalmsalade
Aangevuld met diverse vleeswaren
Gestoofde visschotel gevuld met zalm, witvis en een kruiden beurre blanc
Ambachtelijke beenham geserveerd met mosterdsaus
Gewokte kipreepjes op oosterse wijze
Diverse seizoensgroenten
Frites en gebakken aardappeltjes
Aangevuld met diverse broodsoorten en kruidenboter
Diverse koude en warme sauzen

Dessert:








Huisgemaakte witte en bruine chocolademousse
Diverse bavaroissoorten
Vers fruit
Diverse ijssoorten en ijstaart
Soesjes en petit fours
Slagroom
Diverse sauzen
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4 Luxe 5 ***** buffet (3 gangen) á 40,50 p.p.
Voorgerechtbuffet:













Tonijnsalade
Grijze en IJslandse garnalen
Krabsalade (surimi)
Gerookte forelfilet
Gerookte Schotse zalmfilet
Ardennerham met galiameloen
Vitello tonato: dungesneden rosbief met tonijnmayonaise
Hamrolletje met asperges
2 overheerlijke soepen
Gevulde eieren
Aangeklede huzarensalade en zalmsalade
Aangevuld met diverse vleeswaren

Hoofdgerechtbuffet:








Warme beenham met twee sauzen
Gepocheerde visschotel met bijpassende saus
Runderhaaspuntjes met huisgemaakte stroganofsaus
Grootmoeders gehaktballetjes in een tomatensaus
Varkensfilet met champignonroomsaus
Aangevuld met diverse groente en aardappelgerechten
Slabuffet met diverse rauwkost

Nagerechtbuffet:








Huisgemaakte witte en bruine chocolademousse
Diverse bavaroissoorten
Vers fruit
Diverse ijssoorten en ijstaart
Soesjes en Petit fours
Slagroom
Diverse sauzen

5 Losse Desserts vanaf € 5,55 p.p.






Dame Blanche
Grand dessert
Petit Grand dessert
Vers fruit met ijs en slagroom
Chocolade mousse
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6 BBQ buffet á € 21,50 p.p.

















Aangeklede huzarensalade
Gevulde eieren
Hamrolletjes met asperges
Barbecue spiesen
Barbecue worstjes
Kiphaas saté
Hamburgers
Kipfilet
Biefstuk
Zalmfilet
Gemarineerde spareribs
Diverse warme en koude sauzen
Diverse rauwkost
Diverse broodsoorten
Kruidenboter
Frites en gebakken aardappels

7 Stamppot Buffet á € 17,50 p.p.














Boerenkool Stamppot
Zuurkool Stamppot
Hutspot
Andijviestamppot
Rookworst
Gebakken spekjes
Jus
Gehaktballen
Stoofvlees
Mosterd
Azijn
Diverse warme en koude sauzen
Rauwkost salades
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8 High Tea á € 20,50 p.p.












Huisgemaakte Petit Fours
Minigebak van de Warme Bakker
Mini Muffins
Sandwiches belegd met vlees en vis
Scones met sauer cream
Diverse bonbons en een scala van huisgemaakte luxe koekjes
2x Hartige warme hapjes
IJswater kannen op tafel
Thee met diverse smaken ( onbeperkt )
Koffie, Cappuccino, Verkeerd etc.( onbeperkt )
De duur van de High Tea is maximaal 3 uur.

9 High Choco Å € 23,50 P.P.












Heerlijke bonbons
Warme chocolademelk met slagroom
Heerlijke brownies
Toastjes belegd met diverse lekkernijen
Chocolade mousse
Overheerlijk warm hapje
IJswater op de tafel
Ontvangst met een chocolade likeurtje
Koffie en thee
Vers fruit, lange vingers, marshmallows en spekjes om
heerlijk in de chocolade te dippen
De duur van de High Choco is maximaal 2 uur.

·

10 Basiskoffietafel op basis van 2 uur á €
18,50 p.p. ( inclusief normale Koffie en Thee )











Huisgemaakte tomatensoep
Diverse broodsoorten en broodjes
Diverse zoete broodjes
Aangeklede huzarensalade
Diverse soorten vleeswaren
Jonge en oude kaas
Vleeskroket
Jam en hagelslag
Diverse smaken thee (onbeperkt)
Koffie (onbeperkt)
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11 Boerenkoffietafel op basis van 2 uur á
€ 21,50 p.p. ( inclusief normale Koffie en Thee )
















Boeren groentesoep
Aangeklede huzarensalade
Diverse soorten vleeswaren
Vleeskroket
Verse worst
Gebakken spek
Zeeuws spek
Zult
Jonge en oude kaas
Jam en hagelslag
Diverse broodsoorten en broodjes
Diverse zoete broodjes van onze huisbakker
Gemengd fruit
Diverse smaken thee (onbeperkt)
Koffie (onbeperkt)

12 Hapjes arrangement 1 á € 9,75 p.p.


10x diverse hapjes:
o Diverse luxe hapjes met o.a. zalm, paling vis en vlees mousse, carpaccio, etc
o Diverse luxe gefrituurde hapjes.
o Diverse luxe korstdeeghapjes uit de oven.
 Nootjes en zoutjes op tafel.

13 Hapjes arrangement 2
met een keuze van het buffet á € 17,75 p.p.





6x diverse hapjes:
o Diverse luxe hapjes met o.a. zalm, paling, vis en vlees mousse, carpaccio, etc
o Diverse luxe gefrituurde hapjes.
o Diverse luxe korstdeeghapjes uit de oven.
Nootjes en zoutjes op tafel.
Keuze uit één van onderstaande buffetjes:
o Kaas buffet met binnen en buitenlandse kazen, broodsoorten, kruidenboter,
boter en druiven.
o Beenham tafel ( geflambeerd ) met diverse sausen, rauwkost, broodsoorten en
kruidenboter.
o Satétafel met huisgemaakte varkenshaas saté met kroepoek, ananas, rauwkost,
broodsoorten en kruidenboter.
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14 ReceptieaRRangement á € 13,50 p.p.






Receptie Å 2 uur.
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.

15 Kraamborrel á € 17,50 p.p.






Receptie 2 1/2 uur.
Koffie of thee naar keuze met beschuit met muisjes op de tafels.
3 x rondgang met een bittergarnituur.
Zoutjes en nootjes op tafel.
Onbeperkt consumpties bier, wijn, frisdrank, vruchtensap, koffie, thee en buitenlandse
bieren.

vooR de kindeRen á € 5,75 p.p.




Ranja met snoepketting bij ontvangst.
1 x een zakje chips. (paprika en naturel)
Onbeperkt consumpties frisdrank, vruchtensap, chocomel en fristi.

16 5***** Bruiloft arrangement
(verschillende delen)

1.1.

5*****Diner arrangement(Dag) Å € 58,50
P.P.





Ontvangst met een feestelijk glas prosecco en bruidstaart traditioneel door ons
geregeld.
Aperitief naar keuze, die begeleid wordt met 2 keer diverse hartige hapjes.
Driegangen keuze diner bestaande uit:
-

Keuze uit 3 verschillende voorgerechten
Keuze uit 3 verschillende hoofdgerechten
Grand dessert

-

Ontvangst, aperitieven, en het diner inclusief alle dranken.
(exclusief kaartwijnen en champagnes)

-

De duur van het Diner arrangement is maximaal 4 uur.
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1.2.
5*****Feestavond arrangement Å
€ 49,95 P.P.
Geheel verzorgde feestavond van 5 uur bestaande uit:







Ontvangst met bruidstaart (door ons verzorgd) en koffie/thee.
Onbeperkt drank naar keuze, alles wordt geschonken behalve onze kaartwijnen en
champagnes.
Luxe nootjes, kaaskoekjes en zoutjes op de bar en tafels.
6 x rondgang met diverse bittergarnituren en luxe hapjes.
Een mini buffet in de loop van de avond zoals hierboven is omschreven, met de keuze
uit kipsaté, varkenshaassaté en kaas.
Ter afsluiting van deze grandioze avond: een bakje friet met mayonaise.
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17 Geheel verzorgd personeelsfeest /
familiefeest Å € 64,50 P.P.
Ontvangst met een feestelijk glas Kir Royal en canapé met gerookte Schotse zalm of gerookte
kip
Grand buffet bestaande uit:
Voorgerechtbuffet:













Aangeklede huzarensalade en zalmsalade
Tonijnsalade
Grijze en roze garnalen
Krabsalade (surami)
Gerookte Schotse zalmfilet
Gerookte palingfilet
Gandaham met galiameloen
Huisgemaakte paté met roodfruitcompôte
Hamrolletje met asperges
Aangevuld met diverse vleeswaren
Twee soepen
Aangevuld met diverse producten zoals gevulde eieren etc.

Hoofdgerechtbuffet:










6 verschillende hoofdgerechten met o.a.
Warme beenham met twee sausen
Gepocheerde visschotel met bijpassende saus
Spaanse paella
Lamskoteletjes in een knoflook-thymsaus
Kalfsrib in een saus van diverse bospaddenstoelen
Runderhaaspuntjes in een huisgemaakte stroganoffsaus
Aangevuld met diverse groente en aardappelgerechten
Slabuffet met diverse rauwkost

Nagerechtbuffet:
Een scala van diverse lekkernijen wat niets te wensen overlaat met o.a.
 diverse ijstaarten
 diverse bavaroise




diverse gebakjes en Petit glacé
Fruitbowl slagroom etc.

Inclusief onbeperkt drank naar keuze, exclusief onze kaartwijnen en champagnes, voor vijf
uren.
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18 Dranken













Koffie en thee
Frisdranken
Bier
Vruchten dranken
Diverse jenevers
Diverse wijnen
Port, Sherry en vermout
Buitenlandse bieren (op tap)
Buitenlandse bieren (op fles)
Binnenlandse en buitenlandse likeuren
Diverse cognacs
Diverse whisky’s

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

€ 2,30
€ 2,50
€ 2,65
€ 2,85
€ 3,95
€ 3,90
€ 3,95
€ 4,50
€ 3,65
€ 4,95
€ 7,50
€ 5,00

19 Afkoop van dranken
 Onbeperkt drinken van het aangepaste beperkte pakket á € 4,75 p.p. per uur.
(koffie, thee, frisdranken, wijnen, bier en buitenlandse bieren)
 Onbeperkt drinken van het beperkte pakket á € 5,25 p.p. per uur.
(koffie, thee, frisdranken, wijnen, bier en buitenlandse bieren, port, sherry, vermout,
binnenlands gedestilleerd)
 Onbeperkt drinken onbeperkte pakket á € 6,25 p.p. per uur.
(alle dranken uit ons assortiment met uitzondering van kaartwijnen en champagnes)
 U kunt er ook voor kiezen om de drankjes te laten turven.
U krijgt dan een korting van € 0,25 per consumptie dit is bij een aantal van minimaal
30 personen.

20






Gebak

Muffins (mini)
Petit-fours (eventueel met een opdruk)
Gesorteerd gebak
Slagroomsoesjes en Friandieses
Bruidstaart

€ 0,95 p.st.
€ 2,95 p.st.
€ 3,10 p.st.
€ 1,95 p.p.
€ 5,25 p.p.

21 Nootjes en Zoutjes


Gesorteerde mix van pinda’s kaaskoekjes en nootjes, per schaal

€ 1,75 p.p.

22 Broodjes en Friet







Half broodje gesorteerd belegd
Heel broodje gesorteerd belegd
Heel broodje frikandel of kroket
Worstenbroodje
Frietje met mayonaise
Rondgang saté met stokbrood en kroepoek

€ 1.45 p.st.
€ 1.95 p.st.
€ 2,15 p.st.
€ 2.45 p.st
€ 2,15 p.st.
€ 4,95 p.p.
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23 Walking Diner vanaf á € 39,- p.p.
(hieronder een aantal voorbeelden)

Tartaar van gerookte zalm en van zalmfilet, een kwarteleitje en mierikswortel crème.
*****
Vitello Tonato, dungesneden kalfsrosbief uitgesmeerd met tonijnsaus en gefrituurde
karpertjes
*****
Heldere ossenstaart bouillon met bosui en een dun laagje kerrieroom.
*****
In knoflook olie gebakken gamba met garnalen risotto en rucola olie
*****
Scholfilet bereid in een preiblad en een fris zure witte wijn saus
*****
Gebakken gepekeld speenvarken met groene asperges, eierenkruim en roomkrieltjes
*****
Proeverij van zoete lekkernij.
Walking diner wordt minimaal geserveerd vanaf 5 gangen.

24 Adressen en Partners
Bakker
Voor bruidstaarten ijstaarten petitfours met of zonder opdruk, kunt u terecht bij onze
huisbakker
Bakkerij van der Kley, Gaffelstraat 61 te Breda, www.bakkerijvanderkleij.nl 076-5653966

Muziek:
Dj : Passion for Light & Sound www.passionforlightandsound.nl 06-41537140
Band : Jazzith live jazz-, pop, Engels- en Franstalig www.jazzith.nl 06-21591114

Aankleding:
Feestwinkel Oosterhout : Voor alle aankleding en sfeer kunt u terecht bij feestwinkel
Oosterhout, www.feest-winkel.nl 0162-494983
Voor andere adressen kunt u altijd met ons kontact opnemen, er zijn nog vele
mogelijkheden zoals cocktail workshops, themafeesten etc.
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Voorwaarden Boekingen / Reserveringen :
Per 1 januari 2018 zijn er belangrijke voorwaarden opgesteld met betrekking tot het
annuleren van een geboekte zaal en het doorgeven van het aantal personen.

Annuleren:
Dit kan kosteloos tot 4 weken van te voren.
Vindt de annulering plaats binnen 4 weken voor de betreffende datum, zijn wij genoodzaakt
een vergoeding aan u in rekening brengen. U kunt op uw offerte / bevestiging terugvinden
wat de kosten hiervan zijn.

Het doorgeven van het juiste aantal personen:
Wij verwachten van u dat het definitieve aantal personen 2 weken van te voren bij ons
wordt doorgegeven. Tot de dag van te voren kunt u nog kleine wijzigingen doorgeven. Op
de dag zelf berekenen we minimaal het laatst gereserveerde aantal personen.

BTW:
Al onze prijzen zijn inclusief 6 % en 21 % BTW

Betalen:
Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen van verstuurdatum van de factuur.

Confetti en versiering:
Let u op het is niet toegestaan confetti- en of rijst te gebruiken in of rondom het pand,
ligt familie en vrienden daarover in.
Indien er toch confetti of aanverwanten gebruikt zijn, brengen wij € 75,schoonmaakkosten in rekening.
Alle versiering moet aan de brandvoorschriften voldoen.

Vuurwerk:
Vuurwerk is ten strengste verboden in en rondom het terrein van de brasserie.

Kinderen:
Als u gebruik maakt van onze arrangementen geldt:
Kinderen van 0 tot 2 jaar gratis
Kinderen van 2 tot 12 jaar ½ geld.
Let op dit geldt niet wanneer de consumpties worden genoteerd, of wanneer er voor de
kinderen een kindermenu wordt besteld.
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