.FEESTEN, PARTIJEN EN VERGADERINGEN
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WELKOM BIJ BREEZZE
Zoeken jullie een spraakmakende feestlocatie aan het water met een trendy loungeterras, een sfeervol
restaurant en gezellige feestzaal met openhaard, een speeltuin en voldoende eigen
parkeergelegenheid? Dan bent u bij Paviljoen Breezze aan het juiste adres. De sfeer is aangenaam en
ontspannen en met de juiste mix van aankleding, entertainment 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 hebben een mooie en evenwichtige inrichting en staan garant voor lekkere gerechten. Heerlijke
hapjes, een buffet, een BBQ, een Walking Dinner of een uitstekend diner? Lekker op het terras terwijl de
kinderen naar hartenlust spelen, of in ons sfeervolle restaurant. Er is voor ieder wat wils. Een clown die een
dansje maakt met de kleintjes terwijl de volwassenen genieten van hun diner. Ontvangst van de
avondgasten door een steltloper en een vuurspuwshow geven een extra beleving aan jullie feest.
Vervoer, een fotograaf, een DJ, we hebben álles in huis.
Laat je verrassen; beleef Breezze!
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AFTERNOON
Heerlijk in het middagzonnetje op ons terras of sfeervolle restaurant genieten van één van onze
volgende afternoon arrangementen, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken in onze
speeltuin.
.BRUNCH BUFFET € 25,00 p.p.
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 zeer complete brunch met tal van
smakelijke warme en koude gerechten voor groepen vanaf 15 personen.
Ontvangst
Wij ontvangen u en uw gasten met een flûte Rosanti Hugo, waarna wij u een heerlijk soepje serveren.
Salades
Huisgemaakte aardappelsalade
Vleessalade
Pasta salade met Italiaanse zongedroogde tomaatjes
Gemengde groene salade
Koude gerechten
Gerookte zalm met kruidenkaas
Glaasje met cherrytomaatjes en mozzarella
Carpaccio van ossenhaas met Parmezaanse kaas en balsamico- dressing
Warme gerechten
Roergebakken- en gekookte eieren
Rundvleeskroketje
Kipsaté met vegetarische nasi
Varkenshaasmedaillons met champignonroomsaus
Beleg
Rosbief
Ham
Jonge kaas
Brie
Paté
Assortiment van zoetwaren
Broodsoorten
Wit en bruin brood
Diverse luxe harde broodjes
Croissants
Beschuit
Ontbijtkoek

Veckhoekse Sluisweg 2 • 3237 LW Vierpolders • 0181-416951 • info@breezze.me • www.breezze.me

.HIGH TEA € 17,95 p.p.
In de middaguren kunt u binnen of buiten op ons windstille loungeterras genieten van een overheerlijke
High Tea.
Ontvangst met een flûte Rosanti Hugo, waarna wij uw High Tea zullen serveren, bestaande uit:
Scone met slagroom en jam
Luxe sandwich met:
Parmaham, roomkaas, pijnboompitjes en honing
Kalkoen, gebakken spek en kerriemayonaise
Wrap met zalm en roomkaas
Pistoletje met:
Oude kaas met mosterd
Carpaccio met truffelmayonaise
Gevuld bladerdeeghapje
Diversen zoete lekkernijen
Verse fruitsalade
Bij de High Tea serveren wij onbeperkt diversen soorten thee, voor de liefhebbers uiteraard ook koffie.

.HIGH WINE € 27,50 p.p.
In de middaguren kunt u binnen of buiten op ons windstille loungeterras genieten van een overheerlijke
High Wine bestaande uit:
Gevulde champignon met roomkaas en oude kaas
Gevulde tomaat met rivierkreeftjes en cocktailsaus
Luxe sandwich met:
Parmaham, roomkaas, pijnboompitjes en honing
Kalkoen, gebakken spek en kerriemayonaise
Wrap met zalm en roomkaas
Pistoletje met:
Oude kaas met mosterd
Carpaccio met truffelmayonaise
Gevuld bladerdeeghapje
Kipspiesje Breezze met yakitori
Gefrituurde oude kaasstengel en gamba
Bij de High Wine serveren wij drie glazen wijn naar keuze: Sauvignon Blanc, Malbec of Rosé.
De High Wine is mogelijk vanaf 4 personen.
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3-GANGEN MENU’S
Een uitgeserveerd menu is een goede manier om uw gasten culinair te verwennen. Wij hebben heerlijke
menu’s voor u samengesteld voor groepen vanaf 10 personen. In overleg kunnen we voor u uiteraard
ook een menu op maat samenstellen. Wij informeren u graag naar de mogelijkheden.
.MENU A € 24,50 p.p.
Soep naar keuze
~
Black Angus met een bolletje knoflookboter
Kipspies Breezze, enorme kipspies met satésaus en kroepoek
Zalmmoot met een romige dillesaus
~
Grand Dessert
De hoofdgerechten worden geserveerd met geroosterde verse groenten en frietjes.

.MENU B € 30,50 p.p.
Carpaccio met pijnboompitten, oude Rotterdamsche kaas, sla en truffelmayonaise
Zalmbomb gevuld met garnaaltjes, sla en Wiskeysaus
~
Varkenshaasmedaillons in champignonroomsaus
Sliptong drie sliptongetjes in de roomboter gebakken
~
Grand dessert
De hoofdgerechten worden geserveerd met geroosterde verse groenten en frietjes.

.MENU C € 34,50 p.p.
Combinatie van Carpaccio en Parmaham met een koekje van Parmezaan
Drieluik van vis
~
Tournedos met provençaalse rode wijnsaus
Kabeljauw met salsa verde
~
Grand dessert
De hoofdgerechten worden geserveerd met geroosterde verse groenten, aardappelgratin en frietjes.
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BUFFETTEN
Wilt u vooraf geen menukeuze maken voor uw gasten, denk dan aan één van onze buffetsuggesties,
mogelijk voor groepen vanaf 20 personen. Bij onze buffetten is voor elk wat wils waardoor u altijd goed zit
voor het hele gezelschap.
.DINER BUFFET € 21,50 p.p.
Soep
Soep naar keuze
Warme gerechten
Stoofschotel
Varkenshaasmedaillons in champignonroomsaus
Met zalm gevulde Tongscharrolletjes in dille roomsaus
Diversen
Mediterraanse aardappelgratin
Vegetarische nasi
Stokbrood en knoflookboter
Salade
Huisgemaakte aardappelsalade
Gemengde groene salade

.DINER BUFFET BREEZZE € 26,50 p.p.
Soep
Soep naar keuze
Warme gerechten
Thaise kip curry
Geroosterde procureur
Oerhammetjes
Verse zalm met een groene kruidenkorst
Diversen
Mediterraanse aardappelgratin
Gebakken aardappels
Stokbrood en knoflookboter
Salade
Huisgemaakte aardappelsalade
Vissalade
Gemengde groene salade
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.BARBECUE BUFFET € 21,50 p.p.
Vleessoorten
Spare Rib
Kipfilet
Braadworst
Shaslick
Salade
Huisgemaakte aardappelsalade
Gemengde groene salade
Diversen
Stokbrood en kruidenboter
Knoflook- en wiskeysaus
.BARBECUE BUFFET BREEZZE € 26,50 p.p.
Vleessoorten
Spare Rib
Biefstuk
Speklap
Saté van kippedijen
Tigergamba’s
Groentespies
Salade
Huisgemaakte aardappelsalade
Coleslaw
Gemengde groene salade
Diversen
Stokbrood en kruidenboter
Knoflook- en wiskeysaus
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.AMERICAN BUFFET € 26,50 p.p.
Warme gerechten
Spare Rib
Oerhammetje
Broodje hamburger
Broodje hotdog
Maiskolf
Salade
Huisgemaakte aardappelsalade
Coleslaw
Gemengde groene salade
Diversen
Stokbrood en kruidenboter
Knoflook- en cocktailsaus
.CAPTAINS DINNER € 17,50 p.p.
Soep
Uiensoep
Warme gerechten
Gebakken speklappen
Uitgebakken spek
Stoofvlees
Kapucijnen
Gekookte aardappels
Gebakken en rauwe ui
Diversen
Zilver ui
Augurken
Piccalilly
Boeren brood met gezouten boter

.DESSERTBUFFET € 7,00 p.p.
Diversen soorten
Bavaroise, ijs en andere zoete lekkernijen

.VERS FRUITBUFFET € 7,00 p.p.
Diversen soorten
Vers fruit, vanille-ijs en slagroom
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WALKING DINNER’S
Het walking dinner is een nieuwe en ongedwongen manier van dineren. Tijdens het walking dinner
worden er verschillende kleine gerechtjes uitgeserveerd, terwijl u en uw gasten de gelegenheid hebben
gezellig bij te praten. Mogelijk voor groepen vanaf 15 personen.
.WALKING DINNER € 29,50 p.p.
Rundercarpaccio met pijnboompitten, oude Rotterdamsche kaas, sla en truffelmayonaise
Capuccino van bospaddestoelen
Drieluik van vis
Kipspiesje Breezze met yakitorisaus
Spoom
Biefstukje met rodewijnsaus en geroosterde verse groente
Kaasplankje
Grand dessert
Tafels worden voorzien van diversen soorten luxe broden met knoflookboter en tapenade

.WALKING DINNER APRES SKI € 32,50 p.p.
Goulashsoep
Broodje Braadworst met gebakken ui
Tiroler Gröstl (aardappel, ui, spek en een eitje)
Schnitzel met vers gemaakte patat en mayonaise
Oerhammetje
Grand dessertbuffet met Germknödel, apfelstrudel en andere lekkernijen
Tafels worden voorzien van diversen soorten luxe broden met knoflookboter en tapenade
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ALL INCLUSIVE TROUWARRANGEMENT € 4150,Uw trouwdag moet natuurlijk tot in de puntjes perfect geregeld zijn en daar wilt u zich uiteraard geen
zorgen over maken. Wij begeleiden u bij alle onderdelen van uw trouwdag. Van het trouwen, de
receptie, het diner, tot een spetterend feest. Ook fotograaf, DJ, vervoer en bijzonder entertainment als
een steltloper bij het ontvangen van uw gasten, een vuurspuw-show, of een clown die een dansje maakt
met de kleinste gasten hebben wij voor u in huis.
Wij bieden u aan All Inclusive te trouwen, waarbij het volgende is inbegrepen:
Geef elkaar het ja-woord langs het Brielse Meer of in onze knusse zaal voor de haard
Aansluitend ontvangst met een cocktail en het aansnijden van de bruidstaart
Barbecue- of dinerbuffet en dessertbuffet 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 luxe bittergarnituur
Zoutjes en nootjes op tafel bij binnenkomst
All round DJ voor een onvergetelijke avond
Schmink entertainment voor de kids
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HEEFT U IETS TE VIEREN??
Ons Paviljoen biedt voor iedere gelegenheid het juiste plekje. Heerlijk in het zonnetje op ons windstille
terras onder het genot van een borreltje, of een spetterend feest in onze zaal.
.ONTVANGST MET EEN KOPJE KOFFIE OF THEE EN EEN GEBAKJE
Petit four
€ 2,50 p.p.
Warm appelgebakje
€ 2,50 p.p.
Verjaardagstaart
€ 4,95 p.p.
.ONTVANGST MET EEN WELKOMSTDRANKJE OF TUSSENDOOR EEN MOMENTJE OM TE PROOSTEN
Rosanti Hugo
€ 2,75 p.p.
Martini Prosecco
€ 3,50 p.p.
Leuk versierde cocktail
€ 3,50 p.p.

.BORRELEN
U kunt kiezen voor het schenken van binnenlands-, of buitenlands gedistilleerde dranken. En wilt u dan
dat de drankjes worden geturfd of heeft u liever een drankarrangement zodat u zeker bent van de
kosten? Tijdens het borrelen kunt u schalen met hapjes laten serveren, waaronder:
Rotterdamsche bitterballen
Luxe bittergarnituur
Pikante kipvleugeltjes
Gehaktballetjes
Blokjes kaas en plakjes worst
Sandwich met zalm en roomkaas
Sandwich met kalkoen, bacon en kerriemayonaise
Sandwich met brie, komkommer en honing
Puntzakje patat
Kipspiesje Breezze met teriyakisaus
Broodje met knoflookboter en tapenade
Bruschetta
Briochebrood met champignon truffelvulling
Canapé met carpaccio, filet americain of paling
Wrap met zalm en roomkaas
Wrap met kalkoen en kerriemayonaise
Spiesje van mozzarella, cherrytomaatje en verse basilicum
Spiesje van een gamba gebakken in de knoflookolie

€ 0,75 p.p.
€ 0,75 p.p.
€ 1,00 p.p.
€ 1,00 p.p.
€ 0,75 p.p.
€ 2,25 p.p.
€ 2,25 p.p.
€ 2,25 p.p.
€ 2,75 p.p.
€ 3,50 p.p.
€ 5,50 p.p.
€ 1,50 p.p.
€ 2,00 p.p.
€ 1,50 p.p.
€ 1,25 p.p.
€ 1,25 p.p.
€ 1,75 p.p.
€ 2,00 p.p.

Of denkt u bijvoorbeeld aan een gezellig borrelbuffetje:

€ 7,50 p.p.

Stokbrood met knoflookboter en tapenade, diversen kaasjes, parmaham,
peperworst en olijfjes.
U kunt dit buffetje uiteraard ook uitbreiden met hapjes uit bovenstaande lijst.
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DRANKARRANGEMENTEN
Onze drankarrangementen zijn voor groepen vanaf 50 personen.
.3 uur lang onbeperkt binnenlands gedistilleerde dranken € 19,50 p.p.
Koffie, thee en fris
Jenever, vieux, port en vermouth
Zoutjes en nootjes op tafel bij binnenkomst
Eén maal een ronde luxe bittergarnituur
.4 uur lang onbeperkt binnenlands gedistilleerde dranken € 22,50 p.p.
Koffie, thee en fris
Jenever, vieux, port en vermouth
Zoutjes en nootjes op tafel bij binnenkomst
Twee maal een ronde luxe bittergarnituur
.5 uur lang onbeperkt binnenlands gedistilleerde dranken € 25,50 p.p.
Koffie, thee en fris
Jenever, vieux, port en vermouth
Zoutjes en nootjes op tafel bij binnenkomst
Drie maal een ronde luxe bittergarnituur
U kunt het drankarrangement aanvullen met het schenken van buitenlands gedistilleerde dranken. De
meerprijs hiervan is € 2,50 p.p. per uur.
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.DJ
Onze allround DJ’s weten met hun ruime ervaring van ieder feest een onvergetelijke avond te maken.
Kosten € 75,00 per uur.
.Zaalhuur
Wanneer u gebruik wilt maken van onze zaal zonder afname van drank en personeel dan zijn de kosten
hiervan € 125,00 per uur. U kunt in overleg gebruik maken van ons standaard glaswerk en wij vragen u de
zaal bezemschoon achter te laten.
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BEDRIJFSFEESTEN
.THEMA CASINO ROYALE
U en uw gasten gaan in stijl gekleed om een echte Las Vegas avond te beleven bij Breezze. De locatie
zal geheel worden omgetoverd tot een echt casino, waarbij u en uw collega’s worden ontvangen met
een Martini Royal.
Uw buffet of walking dinner wordt geserveerd, waarna de achtergrond muziek plaats zal maken voor
onze DJ die oude disco-klassiekers ten gehore zal brengen en daarmee is het casino geopend. Er staan
een Poker-, Black Jack-, en Roulette Tafel en Slotmachine. De speeltafels worden bemand door
professionele en attente Croupiers en er zal een echte Casino Hostess rondlopen 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 openhaard staan houtblokken waar men op kan
zitten. Natuurlijk staan er ook houtblokken voor het welbekende spijkerslaan. Het personeel is in thema
gekleed.
U heeft een onbeperkt binnenlands gedistilleerd drankarrangement. Tijdens uw feestavond serveren wij u
en uw gasten één maal een ronde kaiserschmaren, twee maal een ronde bitterballen en rond 00.00 uur
een broodje schnitzel. Bar en tafels worden voorzien van zoutjes en nootjes.
De muzikale invulling van de avond wordt verzorgd door onze Feest DJ.
Prijzen themafeesten op aanvraag
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VERGADERRUIMTE
Onze multifunctionele zaal is onder andere geschikt voor vergaderingen, presentaties en workshops.

.Vergaderarrangement 4 uur (minimaal 10 personen) € 17,50 p.p.
Ontvangst van uw gasten met een kopje koffie of thee
Gedurende de vergadering onbeperkt koffie of thee
Gebruik van de zaal, opstelling naar keuze
Gebruik van twee flipovers met papier en stiften
Gebruik van de beamer
Frisdrank op basis van nacalculatie

.Vergaderarrangement 8 uur (minimaal 10 personen) € 25,00 p.p.
Ontvangst van uw gasten met een kopje koffie of thee
Gedurende de vergadering onbeperkt koffie of thee
Gebruik van de zaal, opstelling naar keuze
Gebruik van twee flipovers met papier en stiften
Gebruik van de beamer
12 uurtje (lunch)
Luxe bittergarnituur na afloop van de vergadering
Frisdrank op basis van nacalculatie

.Zaalhuur zonder arrangement
Per dagdeel (4 uur)
€ 100,00

Veckhoekse Sluisweg 2 • 3237 LW Vierpolders • 0181-416951 • info@breezze.me • www.breezze.me

KINDERFEESTJES
.KIDS HIGH TEA € 15,00 p.p.
Ontvangst met een flûte kinder cocktail
Scones met slagroom en jam
Sandwich-rolletjes met ham/ei, jam en pindakaas/hagelslag
Mini Pannenkoekjes
Muffins en Brownies
Vers Fruit
Onbeperkt thee

.KIDS HIGH SNACK € 15,00 p.p.
Ontvangst met een flûte cola
Mini pizzaatjes
Sandwich-rolletjes met ham/ei, jam en pindakaas/hagelslag
Mini Pannenkoekjes
Mini frikadelletjes en kipnuggets
Vers Fruit
Onbeperkt Ranja
Er is eventueel ruimte in de zaal voor het spelen van door jullie zelf georganiseerde spelletjes en
tussendoor kunnen jij en je vriendjes/vriendinnetjes lekker dansen in de disco.
Je mag zelf drankjes en snoepjes meenemen.

.KINDERDISCO MET JE HELE KLAS € 10,00 p.p.
Kom jij met je hele klas bij ons dansen in een echte disco? Je hebt 3 uur lang de zaal tot je beschikking
waarin je tussendoor zelf misschien ook wat leuke spelletjes kan spelen. En er is tussendoor ook nog tijd
voor een heerlijk bordje patat met snack, saus en een glas fris naar keuze.
Je mag zelf drankjes en snoepjes meenemen.
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