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 Karlijn. Een medewerker kan een afspraak voor u inplannen op donderdag
tussen 12:00 uur tot 20:00 uur. Zij zal graag met u de mogelijkheden in
combinatie met uw wensen voor een feest willen bespreken.
Reserveer tijdig om teleurstelling te voorkomen.
Feestmanager: Karlijn
Brasserie Woods
Veekestraat 19
4904 TE Oosterhout
Tel. 0162 454 735
feest@woodsbrasserie.nl
www.woodsbrasserie.nl
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Onbeperkt koud en warm buffet
Vanaf 30 personen (bij minder personen betaalt u voor 30 personen)
Soepen en koud buffet
• Bospaddenstoelensoep
• Tomatensoep
• Stokbrood en kruidenboter
• Huzarensalade
• Zalmsalade
• Visplank met gerookte forel, Noorse garnalen en haring
• Gemengde sla
Warm buffet
• Gehaktballetjes in tomatensaus
• Kipsaté (saté zonder stokjes) met satésaus
• Beenham met honingtijm saus
• Grote garnalen in knoflookolie
• Zalmfilet
• Vegetarische lasagne
• Friet en mayonaise
Volwassenen
€ 33.00 p.p.
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 21.00 p.p.
Uitgebreid met nagerechtenbuffet
• Twee soorten mousse (keuze uit de smaken: vanille, chocolade, aardbeien of kokos)
• Aardbeienijs
• Vanille-ijs
• Slagroom
Volwassenen
€ 35.50 p.p.
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 22.00 p.p.
Leuke tip: Een klassieke ijscowagen voor € 225.-.
U kunt zelf uw ijsje scheppen uit een klassieke ijscowagen
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Brunch buffet
Vanaf 30 personen (bij minder personen betaalt u 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
(Geconserveerd) fruit
Jus d `Orange
Koffie en thee
Melk

Volwassenen
€ 29.50 p.p.
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 20.00 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
€ 22.50 p.p.
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 14.00 p.p.
De koffietafel wordt in principe op tafel geserveerd, bij grotere groepen is het ook mogelijk
dit in buffetvorm te serveren.
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De Smaak van Woods
Vanaf 2 personen tussen 17:00 uur 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 € 5.50 of € 8.50 per gerecht.
Volwassenen

€ 34.00 p.p. maandag t/m donderdag
€ 35.50 p.p. vrijdag t/m zondag + feestdagen
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 22.00 p.p. maandag t/m donderdag
€ 24.00 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
Mayonaise, knoflooksaus, barbecuesaus en cocktailsaus

Volwassenen
€ 32.50 p.p.
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 20.00 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.

Broodjes:
-

Luxebroodjes; brie, rosbief en zalm
Broodjes ham/kaas
Broodjes kroket
Mini worstenbroodjes
Hele worstenbroodjes

€ 4.50 p.st.
€ 2.60 p.st.
€ 3.00 p.st.
€ 1.75 p.st.
€ 2.50 p.st.

Combinaties mogelijk. In overleg aanpassingen mogelijk.

Soepen met stokbrood en boter:
-

Bospaddenstoelensoep
Tomatensoep

€ 5.75 p.st.
€ 5.75 p.st.

Soepen zonder stokbrood en boter:
-

Bospaddenstoelensoep
Tomatensoep

€ 4.25 p.st.
€ 4.25 p.st.
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Feesthapjes
Taart
•
•
•
•

Petitfour
Appeltaart
Chocoladetaart
Extra slagroom

€ 2.45 p.st.
€ 3.20 p.st.
€ 3.70 p.st.
€ 0.60 p.st.

Hartige hapjes
• Nootjes op tafel
• Kaas/worst

Gratis
€ 0.65 p.st.

Luxe hapjes
€ 1.90 p.st.
o.a.
• Gevuld eitje
• Tomaatje met garnaaltjes
• Toast gerookte zalm
• Ham met meloen
• Kaasrolletje
Italiaanse hapjes
o.a.
• Mozzarella
• Wrap
• Gehaktballetjes
• Kipspiesjes

€ 1.90 p.st.

Borrelgarnituur
Bittergarnituur
Bitterballen

Afsluitende hap
€ 0.90 p.st.
€ 0.65 p.st.

Saté met brood
Saté met friet
Friet met mayonaise

€ 5.50 p.p.
€ 6.50 p.p.
€ 3.25 p.p.
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Aanvullingen op uw feest
Wandelen met een gids door de Vrachelse Heide
Vanaf 10 personen
Brasserie Woods organiseert regelmatig wandelingen door de Vrachelse Heide met
enthousiaste gids. Deze wandelingen kunnen ook georganiseerd worden voor uw privé
gezelschap. De gids houdt rekening met de samenstelling van de groep, u bepaalt zelf dus
het wandeltempo. Er kan tevens een thema aan de wandeling gehangen worden. Heeft u
bijvoorbeeld interesse in een specifiek onderwerp in het bos, dan past de gids zijn verhaal
hierop aan (bijvoorbeeld dieren, sporen, geschiedenis).
Honden mogen mee wandelen!
De wandeling start vanaf Brasserie Woods met koffie/thee met appeltaart. Vervolgens
neemt de gids u mee voor een wandeling door de Vrachelse Heide. Na afloop kunt u
genieten van een heerlijke lunch of diner bij Woods.
Inclusief
• Koffie & gebak bij Woods
• Lunch bij Woods
• 1,5 uur wandeling met een enthousiaste gids
Exclusief
• Drankjes bij de lunch of het diner
Wandelen & lunch

€ 20,- p.p.

Heeft u nog specifieke wensen dan mag u dat altijd met ons bespreken. Wij kijken graag hoe
dit arrangement binnen uw programma past.

Happen en trappen arrangement
In het spoor van de Nassaus
Een mooie fietsroute van 57 km in de omgeving van Breda en Oosterhout.
Bij het arrangement is het volgende inbegrepen:
Koffie en gebak bij Landgoed Bergvliet
Het Voorgerecht bij Gaudim
Soep bij Eetcafé de Swaen
Het hoofdgerecht bij Brasserie Woods
Het nagerecht bij de Jacobushoeve
Voor meer uitleg zie bijbehorende happen en trappen boekje.
Reserveren via: www.happenentrappen.nl
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Faciliteiten
Heeft u aanvullende wensen voor de aankleding, dan kan dat ook geregeld worden!
De volgende faciliteiten zijn aanwezig:
• Sta tafels
• Zitplaatsen
• Muziekinstallatie voor eigen muziekkeuze
• Microfoon
• Mogelijkheid om eigen cd of usb te draaien
• Mogelijkheid om muziekvoorkeur aan ons door te geven, wij beschikken over diverse
lijsten (jaren 60/70/80 etc.)
• Beamer die we op de muur projecteren (met VGA-aansluiting)

Daarnaast heeft u zelf de mogelijkheid om de ruimte naar eigen smaak aan te kleden. Denk
daarbij aan het ophangen van slingers of versieringen. Laat vooral uw wensen weten tijdens
de bespreking ,dan kunnen wij hier rekening mee houden betreffende de zaal

Algemene voorwaarden
Wat leuk dat u bij ons een feest wilt geven!
Om een goede communicatie te waarborgen vragen wij u om zoveel mogelijk per mail met
ons te communiceren. Het gaat hierbij vooral om de datum vastleggen, de wijzigingen of het
aantal personen wat u definitief door wilt geven.
Alle communicatie verloopt via onze medewerkers; onze feestmanager. Het e-mailadres is:
feest@woodsbrasserie.nl.
Optie & definitief maken
Heeft u al een optie op uw datum laten zetten? Deze optie is 2 weken geldig. Mocht u nog
geen knoop doorgehakt hebben binnen 2 weken, laat het ons dan gerust weten, dan
verlengen wij de optie voor u als het mogelijk is. Mocht u het definitief willen maken of heeft
u toch voor een andere locatie gekozen ,stuur ons dan een mailtje!
feest@woodsbrasserie.nl.
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Aanvullende informatie
Uitloop van de afgesproken tijden van het feest is niet mogelijk.
Bekijk de beschikbare tijden op pagina 1.
Voor gebruik van onze ruimte is het minimaal aantal personen 30 voor uw feest of
gelegenheid.
Voor kinderen gelden andere regels, die horen bij de telling niet bij het aantal
personen/volwassenen.
Bij mooi weer heeft u de keuze uit de binnenruimte of de buitenruimte.
Als u met minder dan het aantal personen aanwezig bent, betaalt u voor het aantal
personen die u 7 dagen van te voren bij ons heeft aangegeven.
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te nuttigen, tenzij anders is
afgesproken en hiervoor wordt een bedrag van € 1.00 per persoon in rekening gebracht.
(Snoepjes voor de kinderen of dieet artikelen zijn wel toegestaan)
Als u op of aanmerkingen heeft over de gemaakte afspraken zouden wij u willen verzoeken
om dit via de mail naar ons te zenden, zodat wij op tijd aan uw wensen kunnen voldoen. (U
wordt ook nog gebeld voor de veranderingen die u heeft aangegeven)
Een optie blijft 2 weken voor u gereserveerd staan.
U kunt mailen naar dit adres: Feest@woodsbrasserie.nl

www.woodsbrasserie.nl
Adres: Veekestraat 19

Telefoon: 0162 454735
4904 TE Oosterhout

Uniforme voorwaarden Horeca.nl
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