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ARRANGEMENTEN

VOOR BESLOTEN FEESTEN,

BIJEENKOMSTEN EN

VERGADERINGEN

Drank & Borrel
6,75 ppSchijf van 5

• Toastjes met smeersels

• Nootjes, olijven, fuet, parmaham, verse kaassoorten

• 2 serveer-rondes mini snacks

8,75 ppPumpkes borrelplateau

• Brood mandje met diverse soorten smeersels

• nootjes, fuet, parmaham, olijven, doritos chips 

• 3 serveer-rondes mini snacks

17,50 ppAvondvullend borrelarrangement

• Schijf van 5, nootjes, olijven toastjes met smeersels, fuet, 

parmaham, verse kaassoorten

• Verschillende rondes met carpaccio roosjes, verse tonijnfilet, 

salade caprese

• Bourgondische bitterballen met gefrituurde kippenhaasjes

• Nisserois brandrode hamburger om de avond mee af te sluiten

Vergaderen

Koffie / thee met gebak 4,95 pp

• 2 kopjes koffie of thee met een gebaksassortiment:

• Triffle van kersen

• Witte chocolade cheese cake met bosvruchten

• Appelgebak

Optioneel met lunch

• Klein soepje - keuze uit tomatensoep of soep van de week

• Italiaanse bol carpaccio

• Ambachtelijk bruin brood met gerookte zalm

• Turkse bol tonijn salade

• 2 bourgondische krokketen met ambachtelijk brood

29,50 pp

Optioneel met Pumpke menu

• Tap bier & huiswijnen inbegrepen     

   

• Tomatensoep, met of zonder kip en prei    

     

• Carpaccio, met pijnboompitjes, Parmezaanse kaas, kappertjes  

en truffelmayonaise

• Crostini geitenkaas, met balsamicostroop en salade  

       

• Saté van de haas, klassieke Saté van varkenshaas

• Wiener schnitzel, met champignonsaus

• Zalmfilet, met rivierkreeftensaus

• Nisserois Brandrode hamburger, op een Turkse bol met zoete 

rode ui, augurk, parmaham en kaas.

• Kip piri piri, malse kippendijen, roergebakken met champignons, 

ui, paprika en mild pikante saus

• Spareribs, malse ribbetjes zoet gemarineerd   

     

• Bastogne parfait, onze befaamde parfait met karamelsaus   

en slagroom

• Dessert ’t Pumpke, vanille-ijs met warme kersen en slagroom

49,50 pp

Vergaderarrangement
Inclusief beamer met een scherm van maar liefst 4 meter

• Koffie / thee

• Tafelwater / fris

?,?? ppPer dagdeel

Drank afkoop
Bier, fris, wijn, koffie, thee

2 uur

3 uur

Hele avond (maximaal 4,5 uur)

16,00 pp

24,00 pp

27,50 pp

‘t Brouwhuis is de plek voor een 

gezellig familiefeestje, reünie, 

vergadering, bijeenkomst en ook

voor intieme koffietafels. 

Sfeervol ingericht, met aandacht

voor detail, biedt ’t Brouwhuis plaats 

aan maximaal 65 gasten.



DINER

Voorgerechten

• Salade carpaccio

• Zalm tartaar

• Indiaase kipsalade

• Garnalen cocktail

• Verse tonijnfilet

• Salade caprese

• Parmaham

• Geitenkaas met rodebiet

• Diverse brood soorten

• Kruidenboter

• Aioli

• Tomaten tapenade

Hoofdgerechten

• Kip piri piri

• Varkenhaas in championsaus

• Spare ribs

• Pulled beef 

• Vis mix in kreeftensaus

• Romige gamba’s met spinazie 

• Pompoenlasagne 

• Aardappelgatin

• Komkommer salade

• Wedges

Nagerechten

• Chocolade mouse met  

brownie

• Bastogne parfait

• Mango ijs 

• Limoncello tiramisu 

• vers fruit 

• Kersen triffle

• Slagroom

Proeverij buffet
Vanaf 40 personen

29,50 ppLunch buffet

De lunch bestaat uit:

Vanaf 20 personen

17,50 pp

• Tomatensoep

• Kroket

• Eiersalade

• Oude kaas 

• Brie

• Kalfsrosbief

• Parmaham

• Tonijn salade

• Diverse broodsoorten

• Koffie/thee/ jus d’orange

Extra uit te bereiden met:

• Brandrode stoofvlees (2,00 pp)

• Gerookte zalm (2,00 Pp)

2,00 pp

2,00 pp

LUNCH
Shared lunch

De lunch bestaat uit:

Van 6 - 20 personen

15,00 pp

• Kreeftensoepje

• Ambachtelijk brood met carpaccio

• Ambachtelijk brood met tonijn salade

• Quesadilla met gehakt, kaas, champignons, ui, paprika en aioli

Keuze lunch

De lunch bestaat uit:

Van 6 - 25 personen

10,95 pp

• Klein soepje - keuze uit tomatensoep of soep van de week

• Italiaanse bol carpaccio

• Ambachtelijk bruin brood met gerookte zalm

• Turkse bol tonijn salade

• 2 bourgondische krokketen met ambachtelijk brood

Salade trio

De lunch bestaat uit:

Van 6 - 20 personen

12,95 pp

• Vistrio, soepje, tonijn salade, zalm tartaar

• Vlees trio, soepje, salade carpaccio, kip mango salade

• Vega trio, soepje, crostini geitenkaas, bospaddenstoelen salade 

        

• Al onze salade worden geserveerd met brood en kruidenboter


