INFORMATIEBROCHURE 				

GROEPEN & PARTIJEN

VERGADEREN / HIGH DRINKS / BORRELEN / DINEREN / FEESTEN

Welkom

De Boterhal is een speciaalbiercafé, wijnbar en internationaal tapasrestaurant midden in het historisch centrum van
Breda op de Grote Markt.
In de kelder van de Boterhal is sinds kort Brouwerij & Proeflokaal St. Joris geopend. Hier worden de huisbieren
gebrouwen en verschillende proeverijen georganiseerd.
Deze informatiebrochure geeft een idee welke mogelijkheden De Boterhal en Brouwerij & Proeflokaal St. Joris bieden als
het gaat om het verzorgen van vergaderingen, lunches, diners, borrels, huwelijken, feesten, High Drinks en proeverijen.
De Boterhal en Brouwerij & Proeflokaal St. Joris bevinden zich in een monumentaal pand daardoor zijn onze
verdiepingen alleen per trap bereikbaar. Het is goed om hier rekening mee te houden alvorens u een reservering plaatst.
Uiteraard denken wij altijd graag met u mee in de invulling van de dag om deze geheel naar uw wensen
en ideeën vorm te geven
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High Drinks

De Boterhal biedt verschillende proeverijen aan in de vorm van High Drinks. Voor alle High Drinks dient u een
reservering te maken. Gezellig om te organiseren voor een vriend(inn)en dag, familie-uitje of samen met je
collega’s. Nu ook High Gin!!
Voor onze High Drinks arrangementen kunt u het beste rekening houden met een tijdsbestek van 2 uur.
Wanneer u een van de High Drinks wilt reserveren voor minder dan 10 personen kunt u
telefonisch contact met ons opnemen. Wilt u met een gezelschap van meer dan 10 personen komen dan kunt u
reserveren bij Manouk via manouk@deboterhal.nl

High Wine € 36,- per persoon

Mogelijk van maandag t/m zondag
Uiterlijke starttijd van een High Wine is 16.00 uur
en duurt ongeveer 2 uur.
Onze High Wine bestaat uit vier rondes, u krijgt bij elke ronde
uitleg over de geschonken wijn door een van onze
enthousiaste medewerkers.
Wij serveren de volgende wijnen en gerechten:
l’Anae Cava Brut - Cava
Plukbrood met aoli,bruschetta’s met carpaccio,
olijven en chachutterie en worst
***
Misty Cove, Sauvignon Blanc(wit)
Flatbread met massaman curry, mangochutney,
gepofte paprika en komkommer relish &
kroepoek-tempura gamba’s met
misomayonaise
***
Torre de Lancia Rosso Fuoco, Primitivo | Negroamaro(rood)
Gegrilde Ribeye met uien creme, aardappel terrine,
groene asperge en Béarnaise
***
Passeur de Soleil Muscat de Frontigna (dessertwijn)
Chocolade shortbread met sinaasappel sorbet,
witte chocolade fudge en pinda’s
Wanneer u de high wine wilt combineren met een high
beer kunnnen wij de high beer uitbreiden
met een 4e gang.

High GIN € 36,- per persoon

Mogelijk van maandag t/m zondag
Uiterlijke starttijd van een High Gin is 16.00 uur
Onze High Gin bestaat uit 3 rondes, u krijgt bij elke ronde
een korte uitleg over de geschonken gin met bijpassende
tonic door een van onze enthousiaste medewerkers.
Wij serveren de volgende G&T’s:
Hendrick’s Gin met Fever Tree Indian Tonic Water en
komkommer
Plukbrood met aoli,bruschetta’s met carpaccio,
olijven en chachutterie en worst

***
Tanqueray Sevilla met Fever Tree Indian Tonic Water en
sinaasappel
Nacho’s & KFC : Korean Fried Chicken met sesam-koolsla
en kimchimayonaise
***
Boterhal Gin met Fever Tree Mediterranean Tonic,
sinaasappel en lavendel
Mini black angus hamburger & Frietje Rendang met
sambalmayo, krokante ui en kroepoek

High Beer € 32,50 per persoon

Mogelijk van maandag t/m zondag
Uiterlijke starttijd van een High Beer is 16:00 uur
en duurt ongeveer 2 uur.
Onze High Beer bestaat uit drie rondes, u krijgt bij elke
ronde uitleg over het geschonken bier door een van onze
enthousiaste medewerkers.
Wij serveren de volgende bieren en gerechten:
Orval 6,2%
Plukbrood met aoli,bruschetta’s met carpaccio,
olijven en chachutterie en worst
***
ABC Brouwerij - Boortjes Bier 7%
Nacho’s & KFC : Korean Fried Chicken met sesam-koolsla
en kimchimayonaise
***
Troubadour Magma 9,0%
Mini black angus hamburger & Frietje Rendang met
sambalmayo, krokante ui en kroepoek
Wanneer u de high beer wilt combineren met een high wine
kunnnen wij de high beer uitbreiden
met een 4e gang.
***
’t Mag Barleywine 10%
Chocolade shortbread met sinaasappel sorbet,
witte chocolade fudge en pinda’s
Meerprijs van € 7,50

High Beer St. Joris € 32,50 per persoon
Mogelijk van maandag t/m zondag
Uiterlijke starttijd van een High Beer is 16.00 uur.

Iedereen kent het verhaal van St. Joris en de draak, maar wat nu als je
dit verhaal gebruikt als inspiratie voor speciaalbier? Dan krijg je wel
iets heel bijzonders!
In 2016 zijn wij de St. Joris brouwerij gestart in de historische kelder
uit 1483 van de Boterhal, het grootste speciaalbier café van Breda.
Hier brouwen wij met succes de St. Joris bieren! In onze brouwerij
hebben wij het verhaal gesmeed, met bloed, zweet en hop recepturen
ontwikkeld en passende etiketten getekend. Elk bier neemt je een
stukje mee in hetverhaal van de lokale brouwer Joris, de weerloze
prinses en een koppige draak.
Wij serveren de volgende bieren en gerechten:
Witte Geit??
Plukbrood met aoli,bruschetta’s met carpaccio,
olijven en chachutterie en worst
Type: Witbier – Alc. 5%
Weerloos Blondje
Nacho’s & KFC : Korean Fried Chicken met sesam-koolsla en
kimchimayonaise
Type: Blond – Alc. 6%
Koppige Draak
Mini black angus hamburger & Frietje Rendang met
sambalmayo, krokante ui en kroepoek
Type: Tripel – Alc. 8,5%

Bierproeverijen & Brouwerijbezoeken

Op zoek naar een leuke activiteit om te
organiseren met vrienden, familie of collega’s?
Bij brouwerij en proeflokaal St. Joris hebben wij
verschillende mogelijkheden om u kennis te laten
maken met onze brouwerij en bieren!
Wij kunnen een geheel programma voor u opstellen, dit
kunnen wij gewenst samen laten komen met de
mogelijkheden van de Boterhal.

Bierproeverijen bij Brouwerij St. Joris

In historische setting gaat u onder begeleiding van een onze bierkenners
verschillende bieren proeven. De bieren serveren wij in proefglazen en
tijdens proeverij komen er meerdere biertypen aan bod. Met veel enthousiasme
komen jullie alles te weten over bier.
We leren jullie proeven als echte bierkenners, vertellen over de geschiedenis
van bier, het brouwproces en welke invloed ingrediënten hebben op
het bier. Een informatieve en met name gezellige
activiteit bij ons in de brouwerij.
Een proeverij is te reserveren vanaf 8 personen tot 25 personen.
Wanneer u met een groter gezelschap wilt komen maken wij een invulling op
maat voor u.
Snelle Bierbeleving € 18,50 p.p.
Duur: 1 uur | 4 verschillende bieren in proefglazen
Het Bierverhaal € 22,50 p.p.
Duur: 2 uur | 6 verschillende bieren in proefglazen
Bier Pro’s € 27,50 p.p.
Duur: 2,5 uur | 8 verschillende bieren in proefglazen
Brouwerijbezoek € 6,50 p.p.
Alleen mogelijk in combinatie met een proeverij | Onder het genot van een St.
Joris bier nemen wij jullie mee in onze brouwerij. Letterlijk een kijkje in de
ketels nemen, mout proeven en hop ruiken. Jullie komen alles te weten over
onze brouwerij.
Reserveren of meer informatie?
Neem dan contact op met info@brouwerijsintjoris.nl
* Vanaf 20 personen heeft u het proeflokaal exclusief met uw eigen gezelschap
** Prijzen en invulling zijn onder voorbehoud van het huidige aanbod

Vergaderen bij de Boterhal & St. Joris

Hieronder vindt u informatie over de mogelijkheden voor
het organiseren van een vergadering bij de Boterhal en
Brouwerij St. Joris.
De Boterhal beschikt over een ruime en lichte eerste etage,
geschikt voor maximaal 75 gasten.
Brouwerij St. Joris bevindt zich in de authentieke kelder van
de Boterhal en bied ruimte voor 25 personen om te
vergaderen.
Wij zijn gevestigd in een monumentaal pand, hierdoor
beschikken wij niet over liften en is brouwerij St. Joris even
als de eerste verdieping alleen per trap bereikbaar. Het is
goed om hier voorafgaand rekening mee te houden. Beide
ruimtes beschikken over zowel een eigen toiletgroep en bar
als alle andere faciliteiten welke uw vergadering en/of
meeting nodig heeft.
Door een goede voorbereiding en afstemming van uw
wensen kunnen wij ervoor zorgen dat uw zakelijke
gelegenheid tot in de puntjes is geregeld. Wij denken graag
met u mee in de invulling en adviseren u in de organisatie.
U bent van harte welkom om een afspraak maken om de
ruimte te bekijken en vrijblijvend de mogelijkheden te
bespreken.

De Boterhal
Zaalhuur
Wij hanteren een zaal huur van € 100,- per dagdeel
Apparatuur
De Boterhal kan verschillende tupen apparatuur verzorgen
voor uw zakelijk event.
Flip Over gratis
LCD TV € 90,00
Geluidsinstallatie met microfoon € 85,00
Beamer + Projectiescherm € 115,00

Proeflokaal St. Joris
Zaalhuur
Wij hanteren een zaalhuur van € 200,00 per dagdeel
Apparatuur
Proeflokaal St. Joris heeft de mogelijkheid om de volgende
apparatuur te verzorgen:
Flip-over inclusief papier en stiften gratis
LCD TV € 90,00

Vergaderarrangementen

Onze arrangementen zijn per dagdeel van 4 uur en exclusief
zaalhuur. De arrangementen gelden zowel voor de Boterhal
als het proeflokaal St. Joris.
Wij bieden verschillende arrangementen om uw zakelijke
gelegenheid te verzorgen, uiteraard denken wij graag met u
mee in de invulling.
Vergaderarrangement 1 | € 12,00 per persoon
Onbeperkt koffie en thee
Mineraalwater (zowel plat als bruis)
Vergaderarrangement 2 | € 14,00 per persoon
Onbeperkt koffie en thee
Mineraalwater (zowel plat als bruis)
Frisdranken
Vergaderarrangement 3 | € 22,00 per persoon
Onbeperkt koffie en thee
Mineraalwater (zowel plat als bruis)
Frisdranken
Verse jus d’orange met melk tijdens de lunch
Lunch met diverse luxe belegde broodjes
(2 per persoon) en vers fruit

Borrelen & Feest

De Boterhal bestaat uit drie verdiepingen met elk zijn charme en verschillende
mogelijkheden.
Op onze begane grond bevindt zich een 18 meter lange bar en hoge tafels
waaraan u gezellig kunt borrelen. Deze ruimte is alleen beschikbaar om op basis
van walk in te komen borrelen. Wij nemen hiervoor dus geen reserveringen aan,
uiteraard kunt u ons voorafgaand wel bellen om te informeren naar
beschikbaarheid. Op de begane grond kunt u tijdens uw borrel een keuze maken
uit ons ruime assortiment bieren en wijnen.
Onze eerste etage is ideaal voor een borrel of feest tot 150 personen.
Deze ruimte beschikt over een bar en kan naar wens worden ingericht met hoge
en lage tafels.
Het proeflokaal St. Joris in de kelder van de Boterhal biedt ruimte voor een
borrel of feest tot 60 personen. Een ruimte met een eigen bar en toiletgroep.
Voor uw gelegenheid kunnen wij de ruimte met hoge of lage tafels inrichten.
Exclusief borrelen met uw gezelschap naast onze brouwerij.
Omzetgarantie
Voor het reserveren van onze eerste etage en het proeflokaal hanteren
wij een omzetgarantie (december en januari in overleg). Daarmee garanderen wij dat u de ruimte exclusief tot uw eigen beschikking heeft.
Eerste etage de Boterhal
Maandag t/m woensdag € 2.000,Donderdag € 4.500,Vrijdag & Zaterdag € 6.500,Zondag € 4.500,Proeflokaal St. Joris
Maandag t/m woensdag € 500,Donderdag & Zondag € 1.000,(€ 500,- van mei t/m september)
Vrijdag & Zaterdag in overleg
(€ 1.000,- van mei t/m september)

Borrelarrangementen
Basis Hapjes arrangement (€7,50 pp)
* Planken kaas en charcuterie op tafel
* 3 rondes bittergarnituur
Deluxe Hapjes arrangement (€13,50 pp)
* Notenmix en olijven op tafel
* Bruschetta met carpaccio
* Tempura Gamba’s met miso mayo
* Bitterballen
* Mini “black Angus”hamburger
Hapjes op maat:
* Notenmix en olijven € 2,00 pp
* Bittergarnituur € 1,00 pp
* Bitterballen € 1,00 pp
* Bruschetta € 2,20 pp
* Planken kaas/worst € 2,50 pp
* Brood aioli & rode bieten hummus € 2,00 pp
* Tempura gamba’s € 2,20 pp
* Friet € 2,50 pp
* Cava ontvangst € 5,80 pp
* Black Velvet ontvangst € 6,50 pp
( ½ stout, ½ prosecco, we zijn tenslotte in een brouwerij)

Drankarrangement De Boterhal
2 uur € 18,00 p.p. | 3 uur € 24,00 p.p. | 4 uur € 29,00 p.p.
Koffie en thee
Frisdranken
Bier van de tap (Jupiler)
Huiswijnen (rood, wit en rosé)
Drankarrangement St. Joris
2 uur € 21,00 p.p. | 3 uur € 27,00 p.p. | 4 uur € 32,00 p.p.
Koffie en thee
Frisdranken
Bieren van de tap (Jupiler en St. Joris bieren)
Huiswijnen (rood, wit en rosé)
Drankarrangementen zijn mogelijk vanaf 25 personen.
Wanneer wij overige dranken mogen schenken volgen deze
op basis van nacalculatie

Dineren

Voor gezelschappen vanaf 10 personen hebben wij verschillende
menu’s samengesteld. Wanneer wij rekening mogen houden met
dieetwensen en allergieën vernemen wij dit graag van tevoren zodat
wij passende gerechten kunnen serveren.
Het is niet mogelijk om uit deze gerechten zelf een menu samen te
stellen of verschillende menu´s te kiezen binnen dezelfde groep.
Echter denken wij altijd graag mee wanneer er problemen zouden
ontstaan omtrent allergieën een dieet of andere wensen.
De gerechten komen per gang op tafel. Als voorbeeld: de
gerechten onder gang 2 komen tegelijk op tafel zodat het ‘shared
dining’ principe ontstaat.
De Boterhal is een café en restaurant met veel speciaalbieren- en
wijnen. In de avond serveren wij onder het concept `internationale
tapas´ wat wil zeggen dat het kleinere gerechten zijn om samen te
delen.
Uiteraard is het, ook als groep, mogelijk om a la carte te
bestellen. Op onze eerste etage kunnen wij gezelschappen voor diner
ontvangen tot 100 gasten.

GROEPSMENU’S
Groepsmenu de Boterhal
€ 32,50 per persoon
zonder dessert € 27,90

Groepsmenu Deluxe
€ 39,50 per persoon
zonder dessert € 35,70

Tapasplank de Boterhal

Tapasplank Deluxe

Breekbrood met aioli, olijven, boerenkaas, crunchy chicken met
chilisaus, calamares met citroen, Serranoham, Salami Sopressa,
Masala pinda’s, bruschetta’s met carpaccio, crème van gepofte uien,
krokante aardappel en Béarnaise

Breekbrood met aioli, kroepoek-tempura gamba’s met miso,
zalm tartaar met papadum, avocado, yuzu crème en komkommer
relish, beeftataki met yuzu crème , Coppa di parma, chorizo,
rozemarijn cashews, olijven en boerenkaas, bruschetta’s met
baba ganoush, amandel en geconfijte citroen

***
* Geroosterde pastinaak soep met krokante
aardappel en peterselie olie
* Kroepoek-tempura gamba’s met misomayonaise
* Pittige kip salade met B&B saus, guacemole,
salsa roja en cashew
***
* Saté ajam: kipsaté met pindasaus, krokante
uitjes en kroepoek
* Mini ‘Black Angus Beef ’ hamburgers met sla,
tomaat, bacon- jam en B&B saus
* Huisgemaakte friet en mayonaise
***
Chocolade shortbread met sinaasappel sorbet,
witte chocolade fudge en pinda’s

***
* Mini kreeftenbisque met zacht gegaarde gamba
* Flatbread met massaman curry, mangochutney,
gepofte paprika en komkommer relish
* KFC : Korean Fried Chicken met sesam-koolsla
en kimchi
***
* Huisgemaakte friet rendang, met atjarmayonaise,
krokante ui en kroepoek
* Gegrilde Ribeye met uien creme, aardappel terrine,
groene asperge en Béarnaise
* Salade met geitenkaas, paddestoelen, uien vijgen
chutney en amandel
***
Appel tarte tatin met gezouten caramel ijs en chocolade crumble

Dineren | Walking Dinner

Walking Dinner menu € 35,- per persoon

Wij kunnen tevens een Walking Dinner organiseren. Wij
Gang 1 tapasplank Deluxe (tot share)
serveren in meerdere rondes verschillende gerechten die
staand aan hoge tafels gegeten kunnen worden. Wanneer
Breekbrood met aioli, kroepoek-tempura gamba’s met miso,
wij rekening mogen houden met dieetwensen en allergieën
zalm tartaar met papadum, avocado, yuzu crème en komkommer
vernemen wij dit graag van tevoren zodat wij passende
relish, beeftataki met yuzu crème , Coppa di parma, chorizo,
gerechten kunnen serveren.
rozemarijn cashews, olijven en boerenkaas, bruschetta’s met
De eerste etage van de Boterhal biedt gelegenheid om dit te
baba ganoush, amandel en geconfijte citroen
organiseren voor een gezelschap tot 125 personen.
Het proeflokaal St. Joris is ook een mogelijkheid vanaf 20
2e gang p.p :
personen tot 50 personen.
Geroosterde pastinaak soep met krokante
aardappel en peterselie olie

3e gang p.p

Salade met geitenkaas, paddestoelen, uien vijgen
chutney en amandel

4e gang p.p

Gegrilde Ribeye met uien creme, aard
appel terrine, groene asperge en Béarnaise

5e gang p.p

Chocolade shortbread met sinaasappel sorbet,
witte chocolade fudge en pinda’s

Trouwen

Van een ontspannen borrel, een chique receptie,
een romantisch diner tot een spetterend feest, de Boterhal
organiseert graag de feestelijkheden
van jullie bijzondere trouwdag!
De Boterhal ligt op een prachtige locatie midden in het
historisch centrum van Breda. Het mooie oude stadhuis
bevindt zich schuin tegenover onze locatie.
Graag nodigen we jullie uit voor een persoonlijk gesprek,
om de locatie te bekijken, jullie wensen te bespreken en het
programma samen te stellen.

Algemene Voorwaarden | Contact

Voor al onze transacties en reserveringen gelden de
algemene voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld bij Koninklijke Horeca Nederland.
De betaling is bij ons mogelijk door middel van pin,
credit card of contant. Het is ook mogelijk om de factuur toe
te sturen, daarvoor ontvangen wij graag voorafgaand aan
de reservering de juiste factuurgegevens en eventueel een
kostenplaats.
Wij vragen u ter bevestiging van de reservering een akkoord
te geven per mail op de offerte. Daarbij dient u één week
voorafgaand aan uw reservering het definitief aantal gasten
door te geven. Hiervan zullen wij uitgaan voor organisatie
en facturering.
Mocht u onverhoopt de reservering moeten annuleren
zullen wij samen met u naar een passende oplossing zoeken.
Wij hanteren geen aanbetalingsprocedure, mocht u op korte
termijn de reservering annuleren kunnen hier kosten aan
verbonden worden. Het annuleren van uw reservering kan
alleen per mail en niet telefonisch.

Contact
De Boterhal | Brouwerij & Proeflokaal St. Joris
Grote Markt 19
4811 XL Breda
076 – 889 81 80

Voor reserveringen bij de Boterhal kunt u contact opnemen met Manouk via manouk@deboterhal.nl
Voor reserveringen bij Brouwerij & Proeflokaal St. Joris kunt u contact opnemen met Remy via remy@deboterhal.nl

