Hartelijk dank voor uw aanvraag
In deze brochure staan de mogelijkheden voor een prachtig feest bij Brasserie
Woods. In onze feestzaal zijn wij in de gelegenheid om aangeklede borrels,
(bedrijf/familie) feesten en bijeenkomsten op maat aan te bieden voor
minimaal 30 tot maximaal 110 personen.
Heeft u binnenkort iets te vieren, dan kunt u vrijblijvend een afspraak maken
met Sandra. Zij zal graag met u de mogelijkheden in combinatie met uw
wensen voor een feest willen bespreken.
Reserveer tijdig om teleurstelling te voorkomen.
Feestmanager: Sandra
Brasserie Woods
Veekestraat 19
4904 TE Oosterhout
Tel. 0162 454 735
info@woodsbrasserie.nl

Onbeperkt koud en warm buffet
Vanaf 30 personen (bij minder personen betaalt u minimaal voor 30 personen)
Koud
•
•
•
•
•
•
•

Stokbrood en kruidenboter
Huzarensalade
Zalmsalade
Ardennerham met meloen
Plateau met diverse soorten worst en paté
Visplank met zalm, Noorse garnalen en haring
Gemengde sla

Warm
•
•
•
•
•
•
•

Varkenshaas medaillons met champignonsaus
Kipsaté (saté zonder stokjes) met satésaus
Beenham met honingtijm saus
Grote garnalen in knoflookolie
Vistrio met wittewijnsaus
Vegetarische lasagne
Frietjes en mayonaise

Volwassenen
€ 27.50 p.p.
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 18.00 p.p.

Uitgebreid met nagerechtenbuffet
•
•
•
•
•

Twee soorten mousse (keuze uit de smaken: vanille, chocolade, aardbeien of kokos)
Lemon cheesecake
Choco lade trio taartje
Appel taart
Slagroom

Volwassenen
€ 32.50 p.p.
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 19.00 p.p.

Leuke tip: Een klassieke ijsco wagen voor € 200.-.
U kunt zelf uw ijsje scheppen uit een klassieke ijscowagen

Brunch
Vanaf 30 personen (bij minder personen betaalt u minimaal voor 30 personen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tomatensoep
Zachte broodjes (wit en bruin)
Wit brood en bruinbrood
Harde broodjes
Krentenbrood
Eierkoeken
Verschillende soorten vleeswaren
Verschillende kaassoorten
Gekookte eieren
Vleessalade
Verschillende soorten zoet beleg
Pasteitje met vleesragout
Omelet met spek, los geserveerd
Fruit
Jus d `Orange
Koffie en thee
Melk

Volwassenen
€ 27.50 p.p.
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 18.00 p.p.

Koffietafel
Vanaf 10 personen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soep, keuze uit: tomatensoep of bospaddenstoelensoep
Zachte broodjes (wit en bruin)
Wit brood en bruinbrood
Krentenbrood
Suikerbrood
Diverse vleeswaren
Diverse soorten kaas
Kroket
Gekookt eitje
Koffie en thee

Volwassenen
€ 20.00 p.p.
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 13.00 p.p.

ShareWoods lunch
Vanaf 2 personen tussen 12:00 en 16:30 uur
De ShareWoods lunch is een gevarieerde lunch met allerlei kleine, koude en warme hapjes.
Deze lunch is uitermate geschikt voor groepen tot 50 personen. Vanwege de gevarieerde
kaart zit er voor iedereen wel wat lekkers bij. Elke ronde kunt u 2 gerechten kiezen uit onze
Share Woods menu kaart.
U kunt onbeperkt genieten van de Share Woods lunch voor slechts:
Volwassenen
€ 19.75 p.p. maandag t/m donderdag
€ 22.25 p.p. vrijdag t/m zondag + feestdagen
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 13.00 p.p.

De Smaak van Woods
Vanaf 2 personen tussen 17:00 en 22:30 uur
De Smaak van Woods Een avondvullend diner vol kleine gerechten. Elk gerecht op deze
menukaart is met zorg voor u samengesteld en huisgemaakt. Voor een vaste prijs bestelt u
per ronde één gerecht per persoon. Het aantal rondes mag u zelf bepalen. De gerechten zijn
ook los te bestellen voor € 5.00 of € 7.50 per gerecht.
Volwassenen

€ 29.50 p.p. maandag t/m donderdag
€ 31.50 p.p. vrijdag t/m zondag + feestdagen
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 20.50 p.p. maandag t/m donderdag
€ 22.50 p.p. vrijdag t/m zondag + feestdagen

BBQ
Vanaf 30 personen (bij minder personen betaalt u minimaal voor 30 personen)
•
•
•
•
•

Varkenslapje, kipfilet, hamburger, BBQ-worstje, speklapje
(5 stuks vlees per persoon, het soort vlees kan variëren)
Rundvleessalade en sla
Stokbrood en kruidenboter
Friet
Mayonnaise, knoflooksaus, barbecuesaus en cocktailsaus

Volwassenen
€ 27.50 p.p.
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 18.00 p.p.
Leuke tip: Bent u een echte BBQ-grillmaster en kunt u het best af zonder een kok?
Dan ontvangt u € 60.- korting op het totaalbedrag.

Afkoop drank
Minimaal 4 uur

Keuze 1
Warme dranken, frisdranken, Jupiler en de huiswijnen
€ 6.50 per persoon per uur.
Keuze 2
Warme dranken, frisdranken, alle bieren, huiswijnen, PSV en jenever.
€ 7.00 per persoon per uur.
Keuze 3
Alle dranken (uitgesloten champagne)
€ 8.00 per persoon per uur.

Feesthapjes
Taart
•
•
•
•

Petitfour
Appeltaart
Chocoladetaart
Extra slagroom

€ 2.25 p. st.
€ 2.95 p. st.
€ 3.55 p. st.
€ 0.55 p. st.

Hartige hapjes
• Nootjes op tafel
• Kaas/worst

Gratis
€ 0.60 p. St.

Luxe hapjes
€ 1.60 p. St.
o.a.
• Gevuld eitje
• Tomaatje met garnaaltjes
• Toast gerookte zalm
• Ham met meloen
• Kaasrolletje
Italiaanse hapjes
o.a.
• Mozzarella
• Wrap
• Gehaktballetjes
• Kipspiesjes
Borrelgarnituur
Bittergarnituur
Bitterballen

€ 1.25 p. st.

€ 0.75 p.st.
€ 0.60 p. st.

Feest afsluiten met:
Saté met brood
Saté met friet
Friet met mayonaise

€ 5.00 p.p.
€ 6.00 p.p.
€ 3.00 p.p.

