Informatiebrochure Zakelijk Bijeenkomst

Welkom!
Bergsche Plas is een flexibele partner bij het organiseren van vergadering, buurtbijeenkomst,
workshop of een andere bespreking. Door de vele (gratis) parkeermogelijkheden direct naast Bergsche
Plas kunt u snel en dichtbij parkeren.
Wij hebben een ruimte die volledig afgeschermd kan worden van de rest van het restaurant. Het is
geen ruimte die geluidsdicht is, maar wel privacy biedt. Voor maximaal 50 personen kan de ruimte
gebruikt worden, maar het is wel afhankelijk welke opstelling hierbij gewenst is.
Naast de ruimte biedt Bergsche Plas ook audiovisuele middelen, een flipover en meer tegen een
huurprijs.
Uiteraard komen bovenstaande onderdelen als toevoeging op onze Food&Drink Arrangementen. In
deze brochure zijn we uitgegaan van aanbiedingen voor lunch en borrel, maar wij hebben ook
informatie over onze diners en activiteiten.
Vraag naar een offerte op maat!
Het team van de Bergsche Plas vindt het een uitdaging om samen met u tot een bijzonder resultaat te
komen. Neemt u voor een uitgebreide toelichting en/of rondleiding vrijblijvend contact met ons op!
Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen voor een persoonlijke ontmoeting.
Team Bergsche Plas
Rottebandreef 50
2661 GR Bergschenhoek
010-5214963
iris@bergscheplas.nl
www.bergscheplas.nl
F: https://www.facebook.com/bergscheplas/
I: https://www.instagram.com/bergscheplas/
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Alle in deze brochure vermelde prijzen zijn inclusief BTW en personeelskosten, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Omzetgarantie
Indien er aanpassingen worden gedaan kan dit bedrag wijzigen in de offerte. En let op! Het gaat om
een minimale garantie, dus de uiteindelijke keuzes voor de invulling van food&drinks kunnen een
andere totaalrekening vormen.
Mocht het bedrag niet worden behaald in de bijbehorende tijd dan zal het verschil worden verrekend
als zaalhuur.
2 uur
€ 250,00

4 uur
€ 375,00

8 uur
€ 675,00

Parkeren
Er mogen geen auto’s bij het restaurant worden geparkeerd. Er is een grote parkeerplaats op 1 minuut
lopen van de locatie waar gratis geparkeerd kan worden.
Audiovisuele middelen huren
• Het is mogelijk om een Nikon camera bij ons te huren voor € 75,00. Tip! Bij de huur dienen de
foto’s wel zelf geschoten te worden.
• Een projectiescherm en beamer zijn te gebruiken voor € 75,00.
• Geluidsbox en microfoon voor bijvoorbeeld een speech of het afspelen van eigen muziek. De
kosten hiervoor bedragen € 50,00.
Alle audiovisuele middelen dienen uiterlijk 2 dagen van tevoren gereserveerd te worden. Het is geen
garantie dat die middelen binnen dit termijn beschikbaar zijn.
Extra’s
- Wij verhuren heaters voor € 25,00 per stuk (Max 3).
- Onze flipover is te huur voor € 25,00 per dag.
(Annulerings)Voorwaarden
Om uw offerte definitief te maken, verzoeken wij u een aanbetaling van € 250,00 te doen. Dit kan op
rekeningnummer NL95.RABO.030.48.88.648 t.n.v. Bergsche Plas o.v.v. jullie offertenummer. Een
maand van tevoren dient 50% van het restant bedrag te worden ontvangen op hetzelfde
rekeningnummer. Het restant bedrag en de zaken die op nacalculatie gebeuren worden middels een
factuur achteraf in rekening gebracht.
Bij annulering worden bovengenoemde betalingen niet gerestitueerd

Vergadering Ontvangst
Een goede binnenkomer maakt een goede sfeer. Als het programma het toelaat is het mogelijk dat wij
het ontvangst invullen met een lekkere kop koffie of thee en wat lekkers.
Wij hebben standaard appelgebak, vanille muffin en seizoensgebak in huis. De prijs voor 1 kop koffie
met gebak is € 5,40 per persoon.
Liever iets bijzonders en van onwijs goede kwaliteit? Dan is een zoete lekkernij van onze Sweet Table
een goede suggestie (zie hieronder). Hierbij is geen pakket mogelijk, maar worden de drankjes en de
door jullie gekozen lekkernij op nacalculatie verrekend.

Sweet Table € 6,50 per persoon
Te bestellen vanaf 15 personen & we serveren 2 lekkernijen per persoon

Choco Lolly’s ( wit, melk en puur)

Macaron’s (diverse smaken)
Mini cheesecake met rode vruchtensaus

Brownie
Wij nemen graag de aankleding voor jullie uit handen!
Wellicht is het tijdens de vergadering gewenst om wat hartigs te serveren zonder dat wij teveel storen
met serveren. Wij hebben daarom verschillende borrelplanken die wij serveren per 4 personen:

Brood met tomatentapenade, kruidenboter en aioli
€ 5,40 per 4-6 personen

Komkommer, paprika, cherrytomaatjes, etc. met een huisgemaakte knoflookdip & groentedip
€ 9,20 per 4-6 personen

Blokjes kaas, olijven, zongedroogde tomaatjes, augurkjes, gedroogde worst en nootjes
€ 18,00 per 4 – 6 personen

Vergadering lunch
Voor de lunch is er keuze uit onderstaande menu’s met beide een prijs van € 20,00 per persoon.
Lunchtbuffet
We serveren een soepje (van de kaart) per persoon aan tafel. Daarnaast serveren we in buffetvorm het
volgende:
- Grof gesneden bruin en wit brood
- Bruine en witte pistoletjes
- Croissantjes
- Scrambled eggs

- Ham, salami en kipfilet
- Oude en jonge kaas
- Nutella, hagelslag, jam en pindakaas
- Een kroket met mosterd

*Wij serveren hierbij onbeperkt koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange.
Sandwich Table
De sandwiches zullen aan tafel worden geserveerd op etagères, indien er voor meer dan 20 personen
wordt gereserveerd zal de lunch in buffetvorm worden geserveerd.
- Sandwich Zalm met roomkaas, kappertjes en garnering
- Sandwich Gezond met ham, kaas en garnering
- Sandwich Geitenkaas met walnoten, uitgebakken spek en garnering
- Sandwich Italiaans met mozzarella, salami, pesto en garnering
*Wij serveren hierbij 2 drankjes naar keuze (binnenlands gedistilleerd).
Healthy Lunch
Geen grote maaltijd nodig, maar wel gezond? Dan is dit menu ideaal! We serveren dit menu in
buffetvorm:
-Ciabatta met huisgemaakte tonijnsalade
-Ciabatta met gerookte kipfilet, sla en salade
-Keuze uit 2 verschillende smoothies & koffie + thee.

Vergadering borrel
Na een intensieve dag nog gezellig afsluiten met een borrel? Dat is zeker ook bij ons mogelijk. Wij
bieden verschillende pakketten hapjes en drankjes aan.

Nootjes en Kaasstengels
€ 4,65 per set

Blokjes kaas, Gedroogde worst en Luxe olijven
€ 5,65 per set

Tomatensalsa en Guacamole
€ 8,95 per set

Bitterbal, Vlammetjes, Mini loempia, Kipstukjes, Kaassoufflé en gefrituurde garnalen
€ 5,65 per persoon, we serveren 6 hapjes per persoon

Toastje met tonijnsalade, Butterfly garnalen, Kroketje gevuld met kaas, Bladerdeeghapje, Grove
bitterbal, Yakatori stick
€ 8,20 per persoon, we serveren 6 hapjes per persoon
Bij een gezellige afsluiting horen natuurlijk ook drankjes. Er kan worden gekozen voor een pakket,
maar de drankjes kunnen ook worden verrekend op nacalculatie. Het is ook mogelijk om sterke
dranken buiten het pakket op nacalculatie te verrekenen.
• Pakket 1: Drank Hollands Gedistilleerd € 5,60 per persoon per uur
Jupiler, Hertog Jan, Radler, Radler 0.0%, Jupiler 0.0%, Liefmans.
Huiswijn, Frisdrank, Koffie en Thee.

