Informatiebrochure Brunch, Lunch & Specials

Welkom

Leuk dat jullie interesse hebben in onze locatie!
Voor het vieren van een leuke gelegenheid ben je bij de Bergsche Plas aan het juiste adres. Wij
verzorgen al jaren met veel plezier allerlei feesten en partijen, of het nu gaat om een groot
verjaardagsfeest, een kraamfeest, een bruiloft of een bedrijfsuitje.
Bergsche Plas leent zich uitstekend voor zowel kleine als grote groepen van 10 tot 300 man (binnen).
Met de aangrenzende terrassen hebben wij meermaals de organisatie voor grotere evenementen en
verschillende evenementen tegelijk met totaal 500-700 personen tot een groot succes gemaakt.
Gelegen in het Lage Bergse Bos aan het water is Bergsche Plas uitstekend te combineren met grote
buitenactiviteiten. Door de vele gratis parkeermogelijkheden direct naast Bergsche Plas kan er snel en
dichtbij geparkeerd worden. Natuurlijk is een perfecte ligging niet voldoende, daarom maken wij
jullie erop attent dat onze ervaren partymanagers alles tot in de puntjes regelen, zodat jullie alleen
maar hoeven te genieten.
In deze brochure kunt u alle informatie terugvinden met betrekking tot brunch, lunch en specials.
Na de organisatie van talloze feesten en partijen hebben wij de leukste ideeën voor de styling
van jullie gelegenheid.
Zijn jullie nog opzoek naar een fotograaf, DJ, live band of entertainment? Vraag naar onze contacten!
Speciale wensen of een feest op maat?
Ons team vindt het een uitdaging om samen tot een bijzonder resultaat te komen. Neem voor
een uitgebreide toelichting en/of rondleiding vrijblijvend contact met ons op!
Wij hopen jullie 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/

Brunch tafel

Een gezellig uitje of een vergadering, waarbij alles op tafel of een buffet uitgeserveerd wordt? Dan is
de brunch tafel standaard voor € 20,50 per persoon zeker een aanrader en al te reserveren vanaf 4
personen.
Er is keuze uit tomaten- of dagsoep die we uit kunnen serveren aan tafel, maar voor groepen
vanaf 20 personen ook op een buffet mogelijk. Daarnaast serveren we:
- 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

*Gedurende 2 uur serveren wij hierbij onbeperkt koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange.

Brunch tafel luxe
Liever een iets uitgebreidere variant? Kies dan voor onze luxe brunch tafel voor €26,50 per persoon en
al te reserveren vanaf 4 personen.
Er is keuze uit tomatensoep, dagsoep of erwtensoep (seizoensgebonden) die we kunnen serveren aan
tafel, maar voor groepen vanaf 20 personen ook op een buffet mogelijk. Daarnaast serveren we:
- Grof gesneden bruin en wit brood
- Bruine en witte ciabatta’s
- Mini croissantjes en koffie broodjes
- Jonge kaas, oude kaas en brie
- Scrambled eggs
- Een kroket met mosterd

- Serranoham en kipfilet
- Tonijnsalade en gerookte zalm

- Nutella, hagelslag, jam en pindakaas

*Gedurende 2 uur serveren wij hierbij onbeperkt koffie, cappucino, thee, melk, karnemelk en jus d’ orange
(inclusief verse munt- en gemberthee en alle melk koffie’s).

Sandwich table

Onze sandwich table bestaat uit allerlei verschillende sandwiches, en is al te reserveren vanaf 4
personen. 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
Liever een andere sandwich? Wij zijn zeer flexibel en andere suggesties zijn dus welkom.
De Sandwich table kost € 12,85 per persoon.

Healthy lunch
Willen jullie graag een kleine snelle lunch dan is onze Healthy lunch zeker een aanrader. En met een
heerlijke smoothie van vers fruit is de lunch helemaal compleet. Een Healthy lunch is te
reserveren vanaf 10 personen en kost € 13,90 per persoon.
Healthy Lunch
Klein broodje huisgemaakte tonijnsalade
Klein broodje gerookte kipfilet, sla en salade
Keuze uit 2 verschillende smoothies
Deze lunch is te reserveren voor € 13,90 per persoon.

High Tea
Eigenlijk is een gezellige en zoete middag voor elke gelegenheid geschikt en daarom al te reserveren vanaf 4
personen voor € 22,50 per persoon.
Zoet
- Mini scones met mascarpone en jam
- Brownie
- Mini donut
- Cupecakjes
- Verschillende soorten slagroom soesjes
- Diverse chocolade

Hartig
- Saucijzen, kaas- en kerrie bladerdeeg broodjes
- Klein hard broodje gezond
- Klein hard broodje eiersalade
- Klein hard broodje zalm

Gedurende 2,5 uur serveren wij hier onbeperkt diverse soorten thee bij. Hierna zullen wij de drankjes
op basis van nacalculatie verrekenen.
Indien u graag wilt proosten op een mooie gelegenheid is de High Tea uit te breiden met een glas Prosecco ( €
4,50 p.p.) of een drankje naar keuze

High Tea luxe

Liever een iets uitgebreidere variant? Kies dan voor onze luxe High Tea voor €27,50 per persoon en al
te reserveren vanaf 4 personen. Je wordt ontvangen met een glas Prosecco.
Zoet
- Macarons
- Scones met mascarpone en jam
- Spekkoek
- Koffie- en chocoladebroodjes
- Mini petit fours
- Diverse chocolade

Hartig
- Wrapje zalm en carpaccio
- Klein hard broodje tonijn salade
- Klein hard broodje humus
- Klein hard broodje kipfilet gezond

High Wine

Gedurende 2,5 uur serveren wij hier onbeperkt diverse soorten thee bij. Hierna zullen wij de drankjes
op basis van nacalculatie verrekenen

High Wine

Liever een feestelijke bijeenkomst vieren met hartige hapjes onder het genot van een glaasje wijn? Dat
kan met onze High Wine voor € 27,50 per persoon en is ook vanaf 4 personen te reserveren.
Borrelplank 1
- Stokbroodje met brushetta
- Olijven
- Nootjes
- Zongedroogde tomaatjes
- Wrapje zalm
Borrelplank 2
- Yakatori sticks
- Butterfly garnalen
- Kaas kroketje
- Bitterbal
Borrelplank 3
- Kaas plank
- Port salut
- Camembert
- Blauwe kaas
- Crackertjes en vijgen chutney

Hierbij schenken we 3 glazen huiswijn per persoon (keuze uit wit, rosé of rood) gedurende 2,5 uur.
Hierna zullen de drankjes op basis van nacalculatie verrekend worden. Voor degene die ‘Bobt’ of geen
alcohol nuttigt schenken wij 4 frisdranken naar keuze.

High Beer

Liever een feestelijke bijeenkomst vieren met verschillende hapjes maar onder het genot van lekkere
speciale biertjes? Dat kan met onze High Beer proeverij voor € 23,50 per persoon en is ook vanaf 4
personen te reserveren.
Jupiler 5,2%
- Bitterbal
- Blokjes kaas

Leffe bruin 6,5%
- Blokjes oude kaas
- Bonbon lolly’s

Hoegaarden wit 5%
- Mini loempia’s
- Caprese stick
- Pittige pindamix

Tripel Karmeliet 8,4%
- Butterfly garnalen
- Mini kaassoufflés
- Broodplankje met aioli en pesto

Drinks
Bij gezelligheid horen natuurlijk ook de drankjes. Er kan worden gekozen uit een van onze
drankpakketten, maar de drankjes kunnen ook worden verrekend op nacalculatie. Het is aan jullie om
te beslissen of jullie de drank liever op afkoop of op nacalculatie hebben, graag adviseren wij jullie in
deze keuze.
Er zijn 3 pakketten mogelijk, namelijk:
• 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.
• Pakket 2: Drank Hollands Gedistilleerd Plus € 6,95 per persoon per uur
Pakket 1 + alle wijnen, Port, Sherry en Martini.
Hoegaarden, Leffe blond, Leffe bruin
Jenever, Corenwijn, Bessenjenever, Beerenburg, Jagemeister en Vieux.
• Pakket 3: Drank Buitenlands Gedistilleerd € 8,75 per persoon per uur
Pakket 1 + Pakket 2 alle speciaal bieren en alle buitenlandse likeuren, whiskey & cognac. Let op! Dit is
exclusief shotjes. Deze zitten in geen enkel pakket en zijn enkel op nacalculatie te bestellen.
Voorbeeld:
Lunch (maximaal 2,5 uur)
Pakket 1
€ 14,00 per persoon
Pakket 2
€ 17,38 per persoon
Pakket 3
€ 21,88 per persoon

Algemene informatie

Telefoonnummer
E-mail
Website
Facebook
Instagram
Kamer van Koophandel
IBAN

010-5214963
info@bergscheplas.nl
http://www.bergscheplas.nl
http://www.facebook.com/bergscheplas
https://www.instagram.com/bergscheplas/
24491380
NL95RABO0304888648

Alle in deze brochure vermelde prijzen zijn inclusief BTW en personeelskosten, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Stretchtent
Helaas kunnen wij geen garantie bieden voor mooi weer, maar wel voor gegarandeerd buiten je
reservering plaats laten vinden. Hierdoor vindt jouw brunch, high tea, of high beer altijd buiten
plaats. Vanaf een diner boven de 50 personen en een borrel vanaf 75 personen bouwen wij in de
periode april – oktober onze stretchtent op. Wij bieden met deze aantallen binnen geen ruimte aan bij
slecht weer.
Omzetgarantie
Er wordt altijd een minimale omzetgarantie aangegeven in de offerte die wij opmaken voor een
reservering. Vanwege het verschil in periode, dag en aantal personen kan het bedrag niet worden
opgegeven in deze brochure. Uiteraard is deze altijd terug te vinden in de op maat gemaakte offerte.
Indien de omzetgarantie niet wordt behaald zal dit bedrag in rekening worden gebracht als zaalhuur.
Het is ook mogelijk om het aan te vullen met extra hapjes en drankjes in overleg met restaurant
Bergsche Plas.
Zaalhuur
Bij een borrel vanaf 75 personen en/of een diner vanaf 50 personen brengen we € 250,00 zaalhuur in
rekening.
Audiovisuele middelen huren
• Het is mogelijk om een Nikon camera bij ons te huren voor € 75,00. Tip! Het scheelt de kosten van
een professionele fotograaf, maar de herinneringen worden toch vastgelegd. 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. Het is daarom aan te raden om al
eerdere contact op te nemen.
Extra’s
Willen jullie garantie voor een warme sfeer? Wij verhuren heaters voor € 25,00 per stuk (Max 3).

