Informatiebrochure Feestavond

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 onze feesten.
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/

Proosten & Sweets

Is het gewenste om de borrel of receptie te openen met een mooie toost? Wij zorgen dat de bubbels
klaar staan om te proosten.
•
•
•
•
•
•

Prosecco
Cava
Hugo
Jilzz
Non-alcohol bubbels
Mojito

€ 4,50 per glas
€ 4,75 per glas
€ 3,95 per glas
€ 3,95 per glas
€ 2,60 per glas
€ 8,50 per plas

Liever een ander drankje of merk? Dit is geen probleem en kunnen wij bestellen.
Wil je een lekkere en bijzondere lekkernij aanbieden aan de gasten? Wij hebben de contacten voor de
heerlijkste Sweet Table! En het is ook nog eens mogelijk dat wij de lekkernijen als eyecatcher
presenteren op een mooi gedecoreerd buffet:

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!

Borrelplank

Gezellig kletsen onder het genot van een drankje en een hapje. Dat is toch het leukste geserveerd op
een plank? Combineer onze mogelijkheden of mix zelfs met onze hapjespakketten die later in deze
brochure aan bod komen.

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

Hapjes

Wij voorzien jullie gasten natuurlijk ook graag van hapjes. Er kan een keuze worden gemaakt uit de
volgende pakketten, maar het is ook mogelijk om een combinatie te maken of suggesties op te geven:

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

Late night snack

-

Van het feesten trek gekregen? Wij serveren een Late Night snack om de lekkere trek te stillen.
Broodjes frikadel en kroket
€ 3,00 per persoon
Pizzapunt met verschillende ingrediënten
€ 3,60 per persoon
Mini flammkuchen
€ 2,60 per persoon
Puntzak frites
€ 3,00 per persoon

Drankjes

Bij gezelligheid horen natuurlijk ook de drankjes. Er kan worden gekozen uit een van onze
drankpakketten en we schenken alleen sterkere dranken naast pakket 1 op nacalculatie als
mogelijkheid.
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:
Feest (maximaal 4,5 uur)
•
•
•

Pakket 1
Pakket 2
Pakket 3

€ 25,20 per persoon
€ 31,28 per persoon
€ 39,38 per persoon

Styling
Een speciaal feest verdient de tofste aankleding! En daarvoor kennen wij de beste stylist, namelijk
onze eigen Wedding & Event Manager. Zij verzorgt al sinds 2011 alle bruiloften en evenementen van
de Bergsche Plas en heeft daarmee de beste kijk op de locatie. Vraag voor de inhoud van de pakketten
de brochure op via info@loversandcreators.com.

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 feestavond 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).

