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Laat je verrassen; beleef Breezze!

Zoeken jullie een feestlocatie aan het water met een trouw- 
eiland, een feesttent geheel in Ibiza stijl, twee trendy lounge- 
terrassen, een sfeervol restaurant en gezellige feestzaal  
beide met openhaard, een grote speeltuin en voldoende 
eigen parkeergelegenheid? 
Dan bent u bij Breezze aan het juiste adres. Met een ontspan-
nen sfeer, de juiste mix van aankleding en onze vriendelijke 
medewerkers wordt het een feest om nooit te vergeten. 
Of het nu gaat om een kleinschalige verjaardag of een
omvangrijk buitenfeest, wij stellen graag een passend 
programma met u samen. Ook all inclusive is mogelijk!

We staan garant voor heerlijke gerechten. Grill ‘n Chill BBQ’s, 
Walking Dinners, Dinerbuffetten, een uitstekend diner aan 
tafel en lekkere Bites.
Lekker op het terras of in ons restaurant terwijl de kinderen 
naar hartenlust spelen in onze speeltuin of op het strand. Er is 
voor elk wat wils. Een kinderteam dat de kleintjes vermaakt, 
terwijl de volwassenen genieten van hun diner. Een foto- en 
videograaf, een DJ, we hebben álles in huis.

WELKOM BIJ BREEZZEWELKOM BIJ BREEZZE
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Genoemde prijzen in deze brochure zijn per persoon.
Wij houden rekening met allergieën, vega en vegan.

.BRUNCHBUFFET € 29,50 vanaf 20 personen

Soep van het moment

Mini broodjes 
Carpaccio | pecorino | pepita’s | truffelmayo | truffelcrunch
Spicy Pulled Zalm | ui | sriracha mayo | wasabi crunch
Beef Dan Dan | sriracha mayo | zoetzuur van rode kool en kom-
kommer | gepekelde wortel
Kip Fajitas
Tonijnsalade | ui | kappertjes | olijven | sud ’n sol tomaatjes 
Pittige hummus | gegrilde groenten

Koude gerechten 
Vitello Tonato | tonijn mayo | kappertjes
Gerookte zalm | dillemayo
Aardappelsalade
Fruitsalade

Warme gerechten
Rundvleeskroket
Saté van kippendijen | atjar
cassave kroepoek | krokante ui 

Zoet
Koffiebroodje
Donut

Ontbijt te vroeg en lunch te laat? Het uitgebreide Brunchbuffet van Breezze 
is dé oplossing. Het gevarieerde assortiment biedt voor elk wat wils. Wij 
verzorgen een complete brunch met tal van smakelijke warme en koude 
gerechten.

BRUNCH
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GEZELLIG TAFELEN

.MENU ALVA     € 27,50
Soep van het moment

Breezze Burger pretzel bun | échte crispychicken burger | licht 
pittige mexicaanse chipotle mayo | zoetzure augurken relish |  
ijsberg | uienringen

Saté van kippendijen | atjar | cassave kroepoek | krokante ui | 
pindasaus

Zalm | dillesaus

Petit grand dessert
De hoofdgerechten worden geserveerd met gegrilde groenten en frietjes.

Een uitgeserveerd menu is een goede manier om uw gasten heerlijk te 
verwennen. Wij hebben heerlijke menu’s voor u samengesteld voor groepen 
vanaf 20 personen. In overleg kunnen we uiteraard ook een menu op maat 
samenstellen. Wij informeren u graag naar de mogelijkheden.
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Genoemde prijzen in deze brochure zijn per persoon.
Wij houden rekening met allergieën, vega en vegan.

.MENU COPPELSTOCK  € 39,50
Steak tartare | eidooiercrème | zoetzuur van rodekool en   
komkommer | gepekelde wortel

Beef Tataki | wakamé | sojadressing | gezoete karamel |   
hazelnoot crunch 

Sashimi Zalm | wakamé | sojadressing | wasabi crunch 

Soep van het moment

Bavette | jus van gerookte knoflook

Surf ’n Turf | Flat Iron steak | knoflook gemarineerde tiger prawn 

Zeebaars | antiboise 

Petit grand dessert
De hoofdgerechten worden geserveerd met gegrilde groenten en frietjes.

.MENU DEN BRIEL   € 33,50
Carpaccio | pepita’s | pecorino | truffel mayo | truffel crunch 
Gravad Lax | mosterd-dille dressing 

Flat Iron Steak | chimichurri

Kabeljauw | witte wijnsaus

Petit grand dessert
De hoofdgerechten worden geserveerd met gegrilde groenten en frietjes
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WALKING DINNER
Het walking dinner is een ongedwongen manier van dineren waarbij u alles 
met een klein vorkje eet. Er worden in ongeveer 3 uur tijd verschillende 
kleine gerechtjes uitgeserveerd, terwijl u en uw gasten de gelegenheid 
hebben gezellig bij te praten. Mogelijk voor groepen vanaf 25 personen.

.WALKING DINNER    € 32,50

  Carpaccio | pepita’s | pecorino | truffelmayo  | truffelcrumble 

  Courgettesoep

  Mini broodje beef Dan Dan | sriracha mayo | zoetzuur van  
 rode kool en komkommer | gepekelde wortel

  Saté van kippendijen | teriyaki | sesam | bosui

  Flat Iron Steak | chimichurri | knolselderijpuree | aardappel gratin

  Petit grand dessert

Tafels worden voorzien van diversen soorten brood met 
aïoli en tapenade.

6    Breezze  .food, drinks & more  |  www.breezze.me
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Genoemde prijzen in deze brochure zijn per persoon.
Wij houden rekening met allergieën, vega en vegan.

.WALKING DINNER de luxe  € 37,50

  Beef tataki | wakamé | sojadressing | gezoete karamel |   
 hazelnoot crunch 

  Bospaddenstoelen Truffelsoep

  Trio vis | zalm | makreelrilette | ceviche

  Saté van kippendijen | teriyaki | sesam | bosui

  Gepocheerde kabeljauw | safraansaus | zeekraal

  Flat iron steak | jus van gerookte knoflook | knolselderijpuree |  
 bladerdeeghapje met groente | aardappelgratin

 Trio kaas | van het moment

 Petit grand dessert

Tafels worden voorzien van diversen soorten brood met 
aïoli en tapenade.
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BUFFETTEN

.DINER BUFFET € 32,50
Soep van het moment

Vlees- en vis gerechten
Saté van kippendijen
Beef Stroganoff
Kip Fajitas
Spareribs
Kabeljauw in witte wijn-dille saus
Knoflook gemarineerde gamba’s

Diversen
Aardappel gratin
Friet (op tafel)

Salade 
Salade spicy pulled zalm
Ceaser salade

Wilt u vooraf geen menukeuze maken voor uw gasten, denk dan aan één 
van onze buffetten of barbecues. Mogelijk voor groepen vanaf 20 personen. 
Er is voor elk wat wils waardoor u altijd goed zit voor het hele gezelschap.

8    Breezze  .food, drinks & more  |  www.breezze.me
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BUFFETTEN

.TAPAS BUFFET € 34,50
Soep van het moment

Antipasti
Bruchetta
Nacho | cheddarcheese | guacamole | rode ui | jalapeños
Diversen soorten brood | aïoli | knoflookboter | tapenade

Koude gerechten
Carpaccio | pecorino | pepita’s | rucola | truffel mayo
Vitello Tonnato | tonijn mayo | kappertjes
Gravad Lax | mosterd-dille dressing

Warme gerechten
Spaanse gehaktballetjes | tomatensaus
Fajitas | mexicaans gekruide kippendijen-spiesjes 
Bavette | stroganoff
Gamba’s | knoflookolie
Ravioli | spinazie | ricotta
Gemarineerde champignons
Gebakken aardappeltjes | chorizo | salami | ui

Salade 
Gerookte kipsalade | pesto
Griekse rauwkostsalade
Caprese salade
Geitenkaassalade | walnoot | honing
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BBQ’S

.BARBECUE  € 29,50
Vleessoorten          
Saté van kippendijen
Braadworst
Grill Burger
Speklap

Diversen       
Stokbrood
Aardappelsalade 
Griekse rauwkostsalade | feta

Sauzen         
Aïoli 
Whiskeysaus

.BBQ CHILL ‘N GRILL € 35,50
Vlees- en vissoorten         
Mini broodje Beef Dan Dan
Saté van kippendijen
Flat Iron Steak
Spareribs
Tiger Prawn

Diversen   
Stokbood 
Aardappelsalade
Salade spicy pulled zalm
Ceaser salade

Sauzen    
Aïoli
Pesto mayo
Pindasaus
Smokey BBQ saus
Chimichurri

Mogelijk voor groepen vanaf 20 personen. 



Breezze  brochure 2023   11    

Genoemde prijzen in deze brochure zijn per persoon.
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BBQ’S
.BBQ           € 39,50
CHILL ‘N GRILL DE LUXE 

Vlees- en vissoorten         
Mini broodje Beef Dan Dan
Saté van kippendijen
Tomahawk
Bavette
Spareribs
Create your own burger
Tiger Prawn
Kabeljauw pakketje

Diversen    
Diverse soorten brood
Aardappelsalade
Rode bietensalade
Salade spicy pulled zalm
Ceaser salade

Sauzen    
Aïoli
Pesto mayo
Pindasaus
Smokey BBQ saus
Chimichurri
Pepersaus

TIP: VARKEN AAN HET SPIT 
als toevoeging aan uw BBQ 
€ 250,00

DESSERTS
.BEN & JERRY’S € 3,50 
In diversen smaken

.MINI DESSERTS (2 pp) € 5,50
Een mix van:
 Crème brûlée van witte  
chocolade

 Pornstar Martini panna cotta

 Tiramisu met italiaanse   
     lange vingers

 Parfait van aardbei

.GRAND DESSERT € 8,50
 Diversen soorten ijs

 Bavarois 

 Zoete lekkernijen

 Vers fruit
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ALL INCLUSIVE 
TROUWARRANGEMENT

Uw trouwdag moet natuurlijk tot in de puntjes verzorgd zijn en daar wilt u 
zich uiteraard geen zorgen over maken. Wij begeleiden u met heel veel 
plezier bij alle onderdelen van uw trouwdag. Van de ceremonie, de even-
tuele receptie, het diner tot een spetterend feest. Ook foto- en video-
graaf, DJ en kinderentertainment hebben wij voor u in huis. 

Wij bieden u aan All Inclusive te trouwen, waarbij het volgende is inbegrepen:
Geef elkaar het ja-woord op ons trouweiland, in onze tent geheel in  
Ibiza stijl of in onze knusse zaal voor de open haard. Aansluitend 
ontvangst met een cocktail en het aansnijden van de bruidstaart.
Een menu, BBQ, Buffet of Walking Dinner voor het bruidspaar en 20 gasten.

Feestavond voor het bruidspaar en 100 gasten van 20.00 tot 01.00 uur
 Binnenlands gedistilleerde drankjes met twee ronden bittergarnituur
 Zoutjes en nootjes bij binnenkomst op tafel
 Allround DJ voor een onvergetelijke avond

vanaf

 € 5.950,- 
Dit arrangement is helemaal aan te passen naar uw wensen en aantal gasten.
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ALL INCLUSIVE 
TROUWARRANGEMENT

ALL INCLUSIVE WINTERBRUILOFT ALL INCLUSIVE WINTERBRUILOFT 
EN DOORDEWEEKSE ZOMERDAGENEN DOORDEWEEKSE ZOMERDAGEN

TROUWARRANGEMENTTROUWARRANGEMENT
Winterdagen: alle dagen van 1 november t/m 31 maart.

Zomerdagen: maandag t/m donderdag van 1 april t/m 31 oktober.

Wij bieden u aan All Inclusive te trouwen, waarbij het volgende is inbegrepen:
Geef elkaar het ja-woord op ons trouweiland, in onze tent geheel in  
Ibiza stijl of in onze knusse zaal voor de open haard. Aansluitend ontvangst 
met een Prosecco en het aansnijden van de bruidstaart, 3-gangen diner aan 
een grote ronde of lange gedekte tafel voor het bruidspaar en 20 gasten.

Feestavond voor het bruidspaar en 100 gasten van 20.00 tot 00.00 uur
 Binnenlands gedistilleerde drankjes met twee ronden bittergarnituur
 Zoutjes en nootjes bij binnenkomst op tafel
 Allround DJ voor een onvergetelijke avond

vanaf

 € 5.450,-
Dit arrangement is helemaal aan te passen naar uw wensen en aantal gasten.
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HEEFT U IETS TE VIEREN?

.ONTVANGST MET EEN WELKOMSTDRANKJE 
OF TUSSENDOOR EEN MOMENTJE OM TE PROOSTEN
Pink Lillit & tonic  € 4,50
Prosecco € 3,95
Cocktails in div. smaken € 3,95
Cava € 4,75 
Champagne € 6,75

.VROLIJKE DONUTLADDER 
Mini donut € 1,50
Donut € 2,25
Gevulde donut € 2,95

Breezze biedt voor iedere gelegenheid het juiste plekje. Heerlijk in het 
zonnetje op ons windstille terras onder het genot van een borreltje of liever 
een spetterend feest in onze Ibiza tent of zaal. U kunt uw gelegenheid hele-
maal aanvullen naar uw eigen idee met de volgende hapjes en drankjes.

TIP  .CHAMPAGNETOREN
met bijbehorende entertainment

prijs op aanvraag

TIP .JÉROBOAM BUBBELS
3 liter fles Bottega Prosecco

prijs op aanvraag
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.ONTVANGST MET ZOETIGHEID
HAND MADE BY CEYDA’S BAKSTULPJE
Petit four € 2,95 
Cupcake € 2,95 
Gebak € 3,95 
Verjaardagstaart € 5,00 
Bruidstaart vanaf € 6,00

Of ontvangt u uw gasten met 
gezellige zoetplanken op tafel 
(à 10 personen per plank) | € 25,00

 brownie
 spekkoek
 petit fours
 kasteeltje
 mini donut
 cupcake
 macaron

TIP .IJSKAR
zomerse aanvulling op uw feest

prijs op aanvraag
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.BORRELEN
Tijdens het borrelen of feesten kunt u schalen met hapjes laten serveren, 
denkt u hierbij aan:

Koud
Toast cup mix van: € 1,80
carpaccio | filet americain | eiersalade | spicy pulled zalm | hummus

Cones (op tafel) mix van: € 1,80
carpaccio | filet americain | eiersalade | spicy pulled zalm | hummus

Eetbare mosselschelp mix van:  € 2,75
sashimi zalm | beef tataki | rode biet  

Springroll mix van:  € 3,50
peking eend | garnaal | groenten 

Warm
Mini broodje Beef Dan Dan € 3,00
sriracha mayo | bosui | krokante ui | nacho crumbles 

Bapao | shoarma | aïoli € 3,50

Saté van kippendijen | terriyaki | sesam | bosui € 3,50

Gehaktballetjes | pindasaus € 1,80 

Bittergarnituur  € 1,20

Ovengarnituur € 1,80

Puntzakje huisgemaakte friet € 3,50

16    Breezze  .food, drinks & more  |  www.breezze.me16    16    Breezze  .food, drinks & more  |  www.breezze.meBreezze  .food, drinks & more  |  www.breezze.me
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TIP .BORRELPLANK  € 35,00
Diverse soorten kaas en soorten worst, groenten bites met 
dip en brood met smeersels voor 10 personen

TIP .BABYSHOWER-BORRELPLANK  € 15,00 p.p
Teriyaki spiesje
Bitterbal 
Mini frikandel
Mini kaassoufflé
Torpedo garnaal
Mini loempia (vegan)
Kara age | krokant licht gekruide kip
Nacho’s | smeltkaas | tomaat | guacamole | crème fraîche
Mini broodje Beef Dan Dan
Koffiebroodje
Mini donut
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U kunt het binnenlands gedistilleerde drankarrangement 
aanvullen met het onbeperkt schenken van buitenlands 
gedistilleerde dranken. De meerprijs hiervan is € 3,00 p.p. 
per uur. 

Ook is buitenlands gedistilleerde aanvulling per fles mogelijk. 
Eén literfles is € 95,00 vanaf drie flessen € 85,00 per fles.

Of denkt u bijvoorbeeld aan een cocktail- en ginbar in de tent of 
zaal waar wij de lekkerste drankjes voor u en uw gasten maken.

U kunt kiezen voor het schenken van binnenlands- of buitenlands 
gedistilleerde dranken. En wilt u dan dat de drankjes op basis van nacal-
culatie worden berekend of heeft u liever een drankarrangement zodat u 
zeker bent van de kosten? Onze drankarrangementen zijn voor groepen 
vanaf 50 personen. 

3 uur lang onbeperkt binnenlands gedistilleerde dranken  € 25,50
 Koffie | thee | frisdrank | sap
 Heineken tapbier | Heineken 0%
 Droge witte wijn | zoete witte wijn | rosé | rode wijn | 0% wijn
 Jenever | vieux | port | vermouth 
 Eénmaal een ronde bittergarnituur

4 uur lang onbeperkt binnenlands gedistilleerde dranken  € 28,00

 Koffie | thee | frisdrank | sap
 Heineken tapbier | Heineken 0%
 Droge witte wijn | zoete witte wijn | rosé | rode wijn | 0% wijn
 Jenever | vieux | port | vermouth 
 Tweemaal een ronde bittergarnituur

5 uur lang onbeperkt binnenlands gedistilleerde dranken € 31,50

 Koffie | thee | frisdrank | sap
 Heineken tapbier | Heineken 0%
 Droge witte wijn | zoete witte wijn | rosé | rode wijn | 0% wijn
 Jenever | vieux | port | vermouth 
 Driemaal een ronde bittergarnituur

DRANKARRANGEMENTEN
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.DJ
Onze allround DJ’s weten met hun ruime ervaring van ieder feest een 
onvergetelijke avond te maken. Kosten € 95,00 per uur.

.FOTOGRAAF
Onze fotograaf Angela Barendregt maakt voor jullie de perfecte love 
shoot en trouwreportage. Of denkt u aan leuke foto’s tijdens onze 
compleet verzorgde thema feesten of bijvoorbeeld uw babyshower. 
Prijs op aanvraag.

.VIDEOGRAAF
Ook videograaf Marijn van der Vaart hebben we voor u in huis om uw  
gehele huwelijksdag van begin tot einde vast te leggen.
Prijs op aanvraag.

DRANKARRANGEMENTEN
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VERGADERRUIMTE
Onze multifunctionele zaal is onder andere geschikt voor vergaderingen, 
trainingen en workshops. U heeft het Brielse Meer op de achtergrond voor 
een relax-momentje tussendoor. De wifi is gratis en we hebben voldoende 
eigen parkeergelegenheid. U kunt gebruikmaken van twee flipovers en 
een TV voor uw presentaties. De vergaderruimte is te reserveren vanaf 
15 personen.

.Vergaderarrangement halve dag € 27,50
 Gedurende de vergadering onbeperkt koffie, thee en ijswater met 
     munt en citroen
 Zoete ochtendbreak of ongezonde middagbreak

.Vergaderarrangement halve dag met lunch  € 37,50 
 Gedurende de vergadering onbeperkt koffie, thee en ijswater met   
     munt en citroen
 Zoete ochtendbreak of ongezonde middagbreak
 12 uurtje | soep | boterham met spiegelei | boterham met kroket

.Vergaderarrangement halve dag met diner € 42,50
 Gedurende de vergadering onbeperkt koffie, thee en ijswater met   
     munt en citroen
 Ongezonde middagbreak
 BBQ of menu Alva

.Vergaderarrangement hele dag met lunch en diner € 55,00
 Gedurende de vergadering onbeperkt koffie, thee en ijswater met   
     munt en citroen
 Zoete ochtendbreak 
 12 uurtje | soep | boterham met spiegelei | boterham met kroket
 Ongezonde middagbreak
 BBQ of menu Alva

Alle overige dranken op basis van nacalculatie.
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VERGADERRUIMTE THEMAFEESTEN
.THEMA CASINO ROYALE 
U en uw gasten gaan in stijl  
gekleed om een echte Las 
Vegas avond te beleven. 
De locatie zal geheel wor-
den omgetoverd tot een 
echt casino, waarbij u en 
uw gasten worden ontvan-
gen met een Martini Royal. 
Uw buffet of walking dinner 
wordt geserveerd, waarna de 
achtergrondmuziek plaats zal 
maken voor onze DJ die oude 
disco-klassiekers ten gehore 
zal brengen en daarmee is 
het casino geopend. Er staat 
een Poker-, Black Jack-, en 
Roulette Tafel. De speeltafels 
worden bemand door profes-
sionele en attente Croupiers 
en er zal een echte Casino 
Hostess rond-
lopen om de fanatieke spelers te bedienen aan de speeltafel. 
Een fotograaf zal de gehele avond voor u vastleggen.

.THEMA APRES SKIFEEST 
Bij ons gekke Après Skifeest worden u en uw gasten verwelkomd door  
Anton en Heidi met een Flügel, waarna u met dit duo op de foto kunt. 

De zaal is geheel gedecoreerd in skihutstijl en rond de open haard staan 
poefjes waar men op kan zitten. Natuurlijk staan er ook houtblokken voor 
het welbekende spijkerslaan. Het personeel is in thema gekleed.

Gaat u eerst nog aan tafel voor een Oostenrijks getint buffet? 
Wilt u binnenlands- of liever een buitenlands gedistilleerd drankarrange-
ment? Een Cocktail- en Ginbar? Tijdens uw feestavond gaan we rond met 
shotjes en serveren wij u en uw gasten winterse hapjes naar keuze. 

De muzikale invulling van de avond wordt verzorgd door onze Feest DJ John.

Ieder thema is mogelijk in overleg, prijzen op aanvraag
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Interesse in de mogelijkheden van Breezze? 
Neem gerust contact met ons op door te bellen of appen naar 0181-416951 
of door te mailen naar: info@breezze.me. Ook kunt u natuurlijk altijd bij ons 
binnenlopen. We helpen u graag!

.BREEZZE: Zoveel meer aan het Brielse meer
 Aan het water

 All inclusive trouwen

 Feesten & Partijen

 Festivalbruiloft

 Gratis parkeren

 In de natuur gelegen

 Langs A15/N57

 Ruim terras

 Sfeervol restaurant

 Snacks To Go

 Trouweiland

 Trouwlocatie

 Winterbruiloft

 Zalenverhuur

SAMENWERKEN?
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.BEZOEKADRES
Veckhoekse Sluisweg 2 

3237 LW Brielle 
0181-416951 

info@breezze.me 

www.breezze.me

Facebook @BreezzeBrielle
Instagram #Breezze

Voor actuele openingstijden zie onze website: www.breezze.me

*Buiten deze openingstijden, zijn wij op afspraak óók geopend voor
reserveringen, feesten, partijen en bezichtigingen van onze locatie.

SAMENWERKEN? CONTACT

VOLG ONS

OPENINGSTIJDEN



Veckhoekse Sluisweg 2 
3237 LW Brielle 
0181-416951 
info@breezze.me 
www.breezze.me ontwerp www.vuijstvisuals.nl

BROCHURE 2023


