Brochure

Molenhoefstraat 44
5071 RM Udenhout
T: (013) 533 62 30
M: info@brasserie-valentijn.nl

Welkom bij Brasserie Valentijn

In onze brochure hebben wij verschillende suggesties samengesteld
voor uw zakelijke of particuliere bijeenkomst.

Uiteraard zijn uw wensen voor ons erg belangrijk en dus alles
bespreekbaar. Geen wens is ons te gek en wij denken graag met u
mee. Graag maken wij voor uw feest of partij een afspraak met u om
uw wensen te inventariseren. Aan de hand daarvan ontvangt u een
voorstel dat helemaal voor u op maat is geschreven.

Graag tot snel bij Brasserie Valentijn!
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High Tea
Verras uw gasten met onze High Tea. Verschillende zoete en hartige
lekkernijen zijn een lust voor het oog en met alle kleine hapjes kunnen
uw gasten verschillende smaken proeven.

High tea arrangement


Huisgemaakt kopje soep



Mini: quiche I worstenbroodje I koffiebroodje I kaasbroodje



Sandwiches en broodjes

[divers belegd, zoals; club sandwich,
carpaccio, zalm, kip, komkommer
kruidenkaas]



Zoete gerechtjes

Brownies I mini muffins I diverse
zoetigheden

 Gedurende 2-uur gebruik van koffie en thee [overige dranken op
nacalculatie

Uitbreiding:

Ontvangst met een glas prosecco [€ 4,- p.p.] of
verse jus d’orange [€ 3.80 p.p.]

Prijs per persoon

€ 23.50

Te bestellen vanaf 30 personen
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Brunch
Met uw gezelschap feestelijk brunchen. Onderstaand brunch buffet is
geschikt voor elke gelegenheid. Mocht u anders wensen, dan maken wij
graag een passend voorstel voor u.

 Kopje huisgemaakte soep

Wij starten de brunch met een kopje
soep. Dit serveren wij per persoon aan
tafel uit.

Buffet:
 Broodsoorten

Alle broodsoorten serveren wij in wit en
bruin.
Boterhammen I zachte broodjes I harde
broodjes

Hartig beleg

Diverse vleeswaren; kipfilet, boeren
achterham, cervelaat I belegen kaas

Salades

Eiersalade I tonijnsalade

Zoet beleg

Diverse soorten jam I hagelslag I
chocopasta

 Warme gerechten

Broodje kroket met mosterd
Gekookte eieren

Dranken
Gedurende de lunch serveren wij uw gasten onbeperkt koffie en thee
[gedurende 3-uur]. Overige dranken worden berekend op basis van
nacalculatie.

Prijs per persoon

€ 25.50
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Lunch
Brasserie Valentijn werkt uitsluitend met verse ingrediënten. De
broodjes worden ruim belegd en gedecoreerd. Wij bieden onderstaande
buffetten aan die voor elke gelegenheid geschikt zijn. Indien u iets
anders wenst, maken wij graag een passend voorstel voor u.

Broodjes lunch

Vers afgebakken broodjes met diverse soorten
beleg, zoals; belegen kaas I huisgemaakte
eiersalade I boeren achterham I tonijnsalade.
Melk I jus d’orange
€ 10.50 per persoon

Sandwiches

Grove witte en bruine desemboterhammen met
diverse soorten beleg, zoals; belegen kaas I
huisgemaakte eiersalade I boeren achterham I
tonijnsalade.
Melk I jus d’orange
€ 11.50 per persoon

UITBREIDINGEN:

 Kopje huisgemaakte soep

€ 3,50 per persoon

 Broodje kroket

€ 3,50 per persoon

 Udenhoutse broeder

€ 2,50 per persoon

 Groene salade

€ 2,50 per persoon
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Condoleance
Wanneer een familielid of goede vriend komt te overlijden, neemt de
organisatie van een condoleance veel tijd in beslag die u liever zou
willen besteden aan afscheid nemen. Wij nemen u die zorg graag uit
handen.
De condoleance of bijeenkomst na de begrafenis kan op verschillende
wijzen worden ingevuld.

Condoleance arrangement
♥ Onbeperkt koffie, thee en water [gedurende 2-uur]
Tapbier, huiswijnen en frisdranken op basis van nacalculatie
♥ Divers belegde mini broodjes
Belegen kaas, diverse soorten charcuterie, diverse salades
♥ Zaal + opstelling naar wens
♥ Gratis parkeer gelegenheid
♥ Gratis gebruik van AV-middelen
€ 15,50

PRIJS PER PERSOON

Bovenstaand arrangement is een basis en kan naar wens worden
aangepast of uitgebreid. Wij denken graag met u mee over een
invulling naar uw wens.

6

Lekkers, voor bij de koffie
Een feestelijk ontvangst voor een feestje, iets lekkers bij de koffie is
altijd een goed begin van de dag.

 Warme appeltaart met slagroom

€ 3,50 p.p.

 Zoete lekkernijen [brownie I mini muffin I macaron]

€ 3,75 p.p.

 Gesorteerd gebak

€ 4,00 p.p.

 Petit-four [met of zonder foto]

€ 4,00 p.p.

 Brabant worstenbroodje

€ 3,50 p.p
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Borrelarrangementen
Onderstaand onze borrelarrangementen. Geen wens is ons te gek en
wij passen ons graag aan naar uw wens.

RECEPTIE

 Koffie, thee, frisdrank, tapbier en huiswijnen
gedurende 2-uur
 Luxe nootjes I zoutjes
 1x warme hapje
 Zaal met opstelling naar keuze
Prijs los [buiten het arrangement]

€ 14,-

Arrangement prijs € 12.50 p.p.

BORREL

 Koffie, thee, frisdrank, tapbier en huiswijnen
gedurende 4-uur
 Nootjes I zoutjes
 1 koud I 2 warme hapjes
 Zaal met opstelling naar keuze
Prijs los [buiten het arrangement]

€ 28.95

Arrangement prijs € 26.50 p.p.

FEEST

 Koffie, thee, frisdrank, tapbier en huiswijnen
gedurende 5-uur
 Luxe nootjes I zoutjes
 2 koude I 4 warme hapjes
 Zaal met opstelling naar keuze
Prijs los [buiten het arrangement]

€ 38.65

Arrangement prijs € 35,- p.p.

FEEST LUXE

 Koffie, thee, frisdrank, tapbier en huiswijnen,
sterke dranken en speciaal bieren gedurende 5-uur
 Luxe nootjes I kaasstengels
 2 luxe koude I 4 luxe warme hapjes
 Zaal met opstelling naar keuze
Prijs los [buiten het arrangement]

Arrangement prijs € 42,- p.p
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€ 46,15

Borrelgarnituur

 Nootjes

€ 1,25 p.p.

 Kaasstengels

€ 1,25 p.p.

 Gemarineerde olijven

€ 1,25 p.p.

 Crudité I crème fraîche I knoflook

€ 2.00 p.p.

 Breekbrood I kruidenboter I aïoli I tapenade

€ 4.50 p.st.

 Nacho’s uit de oven I kaas I gehakt

€ 4.50 p.st.

 Borrelplank I diverse charcuterie I kaas I
€ 5.50 p.p.
gemarineerde olijven I zongedroogde tomaatjes I
brood met dippers

Warme snacks
 Bitterbal de Jong

€ 0.75 p.st.

 Gemengde snacks

€ 0.60 p.st.

 Garnalen kroket

€ 0.90 p.st.

 Kaassoufflé

€ 0.65 p.st.

 Mini loempia

€ 0.65 p.st.

Koude snacks
 Crostini I

divers belegd I € 2.20 p.st.

Gerookte zalm I roompaté I roomkaas
komkommer I tonijnsalade I pulled
pork
 Wrap I divers belegd I € 2.20 p.st.
Rundercarpaccio I gerookte zalm I
kipfilet pesto
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Dranken
De dranken tijdens het feest, diner of buffet kunnen worden afgekocht,
uiteraard is het ook mogelijk om de dranken te laten berekenen op
nacalculatie. Onderstaand beide mogelijkheden.

 Valentijns drankenassortiment
€
€
€
€
€
€

2,30
2,40
3,20
3,50
2,40
4,00

-

Koffie en thee
Diverse frisdranken
Amstel Radler 0,0% + Heineken 0,0%
Amstel Radler 2,0%
Brand bier van de tap
Huiswijn - wit, rosé of rood

 Dranken arrangement
Gedurende ons drankarrangement schenken wij onderstaande
dranken onbeperkt aan uw gasten.
Warme dranken [koffie, thee, etc.] I a lle frisdranken I pils van de
tap I huiswijn wit ( droog en zoet ) I rosé I rood I Radlers
Exclusief sterke dranken en speciaal bieren
Prijs per persoon per uur € 6,00

 Cocktailbar
Uw gasten verrassen met onze heerlijke cocktails. In overleg kunt
u de cocktails voor uw feesten kiezen, onderstaand onze
mogelijkheden:










Mojito
Valentino
Watermelon Fizz
Blue Monday
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Sunny Beach
Bombay Colins
Long Island Iced Tea
Aperol Spritz

Nachthap
Tegen het einde van de avond afsluiten met een heerlijke nachthap.
Onderstaand enkele voorbeelden;
 Puntzak friet I mayonaise

€ 2.75 p.st.

 Mini hamburger

€ 3,75 p.st.

 Pizza margherita slice

€ 3,50 p.st.

 Broodje kroket I frikandel

€ 3,00 p.st.
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Barbecue
Wij barbecueën nog echt op houtskool, waardoor het vlees en de vis
die typerende barbecuesmaak krijgen. Ook alle salades worden naar
eigen recept gemaakt, met uitsluitend verse producten.
Vlees en vis:
 Ambachtelijke hamburger
 Saté van kippendijen
 Barbecueworst
 Pepersteak
 Speklap
 Gambaspies in knoflook

Salades:
 Groene zomerse salade
 Aardappelsalade met spek
 Pasta salade met tonijn
 Rundvleessalade

Sauzen:

Bijgerechten:

 Huisgemaakte cocktailsaus

 Diverse soorten brood

 Huisgemaakte knoflooksaus

 Dippers; aioli, pesto en

 Barbecuesaus

kruidenboter

 Satésaus

 Friet met mayonaise

Valentijns’ barbecue € 26,50 per persoon
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Walking dinner
Ons walking dinner is een gezellige informele manier van dineren. In
tegenstelling tot een buffet of diner aan tafel krijgen uw gasten geen
vaste plek, maar kunnen zij vrij door de ruimte bewegen. Wij
serveren uw gasten onderstaande gangen uit. Per gang kan één keuze
worden gemaakt uit de drie mogelijkheden.
 Voorgerechten

Carpaccio
Runder tartaar
Black Tiger garnalen

 Soepen

Tomatensoep
Bospaddenstoelensoep
Kruidenbouillon

 Tussengerechten

Eendenborst
Tataki zalm
Pasta paddenstoel I truffel

 Hoofdgerechten

Zeebaars I stamppotje rucola I kruidenolie
Ibérico-varken I groene asperge I aardappel
Rundersucade I seizoensgroenten

 Nagerechten

Crème Brûlée
Witte en bruine chocolademousse
Panna Cotta I mango ijs

PRIJZEN PER PERSOON
3-gangen:

€ 27.50

4-gangen:

€ 30.-

5-gangen:

€ 35,13

Food truck I Pizza & Flammkuchen
Onze pizzacatering is Napolitaans, dat wil zeggen dat de pizza’s
gebakken worden in een hout gestookte steenoven. Beleving, ambacht
en producten van kwaliteit staan centraal !

PIZZA’S
♥ Margherita I tomaat I mozzarella I basilicum
♥ Carciofi I tomaat I mozzarella I artisjok
♥ Funghi I tomaat I mozzarella I champignons
♥ Carbonara I tomaat I mozzarella I spek I ui
♥ Diavola I tomaat I mozzarella I pikante salami
♥ Hawaï I tomaat I mozzarella I ham I ananas
♥ Tonno I tomaat I mozzarella I tonijn I ui

FLAMMKUCHEN
♥ Crème fraiche I mozzarella I courgette I paprika I rucola
♥ Crème fraiche I mozzarella I spek I ui I tijm

Valentijns’ food truck € 21,50 per persoon.

[vanaf 30 personen]
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Buffetten
Een buffet is een heerlijke manier om uw feestelijke dag mee te
beginnen of mee af te sluiten. Met onderstaande buffetten laat u uw
gasten genieten van heerlijke gerechten. Uiteraard zijn aanpassingen
hierin altijd mogelijk.

SEIZOENSBUFFET:


Stamppotten buffet

Boerenkool

€ 17.50 p.p.

Hutspot
Zuurkool
Vlees:

Rookworst
Verse worst
Hachee

Bijgerechten:

Appelcompote
Piccalilly
Verse jus

OOSTERS BUFFET:


Oosters buffet

Vlees:

Balinese kip

€ 19.50 p.p.

Rendang [rundvlees]
Varkensvlees zoet zuur
Babi ketjap

Bijgerechten:

Tjap Tjoy
Sambal boontjes
Nasi
Bami

Gebakken uitjes I kroepoek I atjar
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BUFFET:


Valentijns buffet

Bij Valentijns buffet serveren wij onderstaande koude gerechten,
salades en bijgerechten. Welke en het aantal hoofdgerechten
kiest u zelf.

Koude gerechten:

Carpaccio
Gerookte zalm

Salades:

Groene salade
Pasta salade
Rundvleessalade

Bijgerechten:

Brood I dippers
Seizoensgroenten
Rozeval aardappeltjes

Vlees I Vis:

Varkenshaas I pepersaus
Zalmfilet I bieslooksaus
Scholfilet I Beurre Blanc
Kippendijensaté I satésaus
Warme beenham I mosterdsaus
Grootmoeders stoofschotel

2 items

€ 24,50 per persoon

3 items

€ 25,50 per persoon

4 items

€ 26,50 per persoon
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Dessert
Na afloop van een heerlijk diner, buffet of BBQ kunnen wij
verschillende feestelijke dessert buffet ten serveren.
 Glaasjes dessert

4,75 per persoon

Wij presenteren verschillende smaken desserts in glaasjes op
een buffet of per tafel. Wij rekenen 3 glaasjes per persoon, zodat
iedereen naar hartewens kan proeven van al het lekkers.

Onze koks hebben onderstaand
assortiment gekozen:
Crème Brûlée I Vanille parfait I
Chocolademousse I Panna Cotta
 Grand dessert

7,50 per persoon

Een smaakvolle afsluiting van het diner door middel van diverse
zoete lekkernijen, zoals: diverse taarten I Bavarois I Mousse I
Vers fruit I IJs
 Kaasplateau

8,50 per persoon

Wij stellen een heerlijk kaasplateau voor u samen. In buffetvorm
presenteren wij een rijkelijk gevuld plateau met onder andere:
Diverse kazen uit binnen- en buitenland I appelstroop I
druiven I noten I diverse broodsoorten
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Aankleding
Wij zorgen ervoor dat de zaal feestelijk is aangekleed met verse
bloemen, een kaarsje enzovoort. Bij de entree plaatsen wij een mooi
krijtbord met jullie naam of gelegenheid. Heeft u speciale wensen met
betrekking tot overige versiering dan zijn deze uiteraard mogelijk bij
ons.

VERSIERING
 Heliumballonnen

Wij versieren de zaal met
heliumballonnen in iedere gewenste
kleur.
Prijs
€ 30.-

 Tafel linnen

Wij kleden alle tafels aan met wit
linnen.
Prijs
€ 0.50 per persoon

 Uiteraard bent u vrij om uw eigen versiering mee te nemen en op te
hangen.
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