RE-CONNECT BORREL
Omdat wij heel graag weer willen doen wat we het liefste
doen, verzorgen wij nu met passie Re-Connect Borrels: op een
verantwoorde manier elkaar weer in het echt ontmoeten en
samenkomen.
De huidige beperkingen hebben onze creativiteit vergroot en met
onze Re-Connect Borrels maken wij het mogelijk om weer samen te
komen met elkaar. Met de kwaliteit en professionele gastvrijheid die
u van ons gewend bent.
Genietend van een veilige, groene en gezonde omgeving. Of u nu
iets wilt vieren met familie/vrienden of zakelijk wilt samenkomen
tijdens een informele borrel... Bij ons is het mogelijk!
In dit informatiedocument vindt u twee borrelarrangementen.
Daarnaast is het belangrijk om te vermelden wat u van ons kunt
verwachten, maar ook wat wij van u en uw gasten verwachten. Veilig
samenzijn doen we tenslotte samen!
Ook proberen wij al zoveel mogelijke vragen voor u te
beantwoorden in ‘Vraag en Antwoord ’.

TOELICHTING CAPACITEIT
Re-Connect Borrels heeft voor ons als doel om
onze gasten weer samen te laten komen. Daarom
verwelkomen we nu in deze setting en periode
gezelschappen vanaf 12 personen.
Tip: Bij mooi weer is het natuurlijk ook mogelijk om
heerlijk buiten te borrelen op één van onze terrassen!

BORRELARRANGEMENT I
INHOUD ARRANGEMENT
Wij ontvangen u en uw gasten met een
feestelijk glas cava.

KOSTEN
Er zijn meerdere mogelijkheden voor de
tijdsduur van de borrel. De kosten voor de
borrel bedragen:

Op de tafels staat tafelgarnituur voor u klaar.

* 2 uur
* 2,5 uur

In de ruimten staan dranken klaar uit ons
drankenassortiment. Dit bestaat
uit: vruchtensap, frisdrank, bier en huiswijn.
Ook worden verschillende fooditems
gepresenteerd, bestaande uit een
tapasplank en bittergarnituur.

€ 32,50
€ 37,50

In verband met de extra schoonmaak, service
en sprankelende hygiëne beloftes hanteren wij
de volgende locatiekosten:
* Voorkamer
* Herenkamer of Collegekamer
* Terras Koetshuis
* Koetshuis totaal

€ 50,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 250,00

MOGELIJKHEDEN

DIEETWENSEN
Uiteraard houden wij waar mogelijk rekening met
dieetwensen. De dieetwensen kunt u tot uiterlijk 3
werkdagen voorafgaand aan uw bijeenkomst aan
ons doorgeven.

Landgoed Brakkesteyn is door zijn ligging
uitermate geschikt voor buitenactiviteiten.
Wilt u een activiteit naast uw borrel
organiseren? Laat het ons weten.
Achtergrondmuziek is aanwezig. Speciﬁeke
muziekwensen kunt u altijd doorgeven.
De ruimte voor uw borrel wordt bepaald
op basis van de groepsgrootte en
beschikbaarheid.
Op het landgoed is voldoende gratis
parkeergelegenheid en wij beschikken over
twee oplaadpunten.

BORRELARRANGEMENT II
INHOUD ARRANGEMENT
Wij ontvangen u en uw gasten met een
feestelijk glas cava.

KOSTEN
Er zijn meerdere mogelijkheden voor de
tijdsduur van de borrel. De kosten voor de
borrel bedragen:

Op de tafels staat tafelgarnituur voor u klaar.

* 2 uur
* 2,5 uur

In de ruimten staan dranken klaar uit ons
drankenassortiment. Dit bestaat
uit: vruchtensap, frisdrank, bier en huiswijn.
Ook worden verschillende fooditems
gepresenteerd, bestaande uit een wrap, koude
soep en een noodle box.

€ 45,00
€ 50,00

In verband met de extra schoonmaak, service
en sprankelende hygiëne beloftes hanteren wij
de volgende locatiekosten:
* Voorkamer
* Herenkamer of Collegekamer
* Terras Koetshuis
* Koetshuis totaal

€ 50,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 250,00

MOGELIJKHEDEN

DIEETWENSEN
Uiteraard houden wij waar mogelijk rekening met
dieetwensen. De dieetwensen kunt u tot uiterlijk
3 werkdagen voorafgaand aan uw borrel aan ons
doorgeven.

Landgoed Brakkesteyn is door zijn ligging
uitermate geschikt voor buitenactiviteiten.
Wilt u een activiteit naast uw borrel
organiseren? Laat het ons weten.
Achtergrondmuziek is aanwezig. Speciﬁeke
muziekwensen kunt u altijd doorgeven.
De ruimte voor uw borrel wordt bepaald
op basis van de groepsgrootte en
beschikbaarheid.
Op het landgoed is voldoende gratis
parkeergelegenheid en wij beschikken over
twee oplaadpunten.

VERWACHTINGEN
Wij bieden u graag kwalitatief hoogstaande en professionele gastvrijheid in een
veilige, groene en gezonde omgeving. De huidige ontwikkelingen vragen om
creativiteit en verantwoordelijkheid. Hierom delen wij met u de verwachtingen
zodat wij u en uw gasten kunnen verbinden, verzorgen en bovenal, ook tijdens de
huidige ontwikkelingen, kunnen verrassen.
WAT U VAN ONS KUNT VERWACHTEN:
• In deze speciale tijd hebben wij onze nieuwe standaarden samengevat in
‘onze sprankelende hygiëne beloftes’ zoals u die kunt lezen in het bijgesloten
document in de bevestigingsmail of op onze website.
• Wij zullen met onze service de 1,5 meter richtlijnen respecteren en regelmatig
onze handen wassen.
• Bij binnenkomst kunt u gebruik maken van de aan u toegewezen entree en
garderobe, waarbij de vragenlijst rondom gezondheidsrisico’s doorgenomen
zal worden.
• De borrelhappen en dranken worden volgens de hygiëne regels geserveerd.
• Een exclusieve ruimte en terrasgedeelte enkel voor uw gezelschap!

WAT WIJ VAN U VERWACHTEN:
• Houdt de 1,5 meter richtlijnen in acht ten opzichte van elkaar en onze
medewerkers.
• Denk er aan om ook bij binnenkomst elkaar de ruimte te geven.
• Was regelmatig uw handen en maak gebruik van onze hygiënetafel.
• Nies en/of hoest in uw elleboog.

VRAAG & ANTWOORD
•
•

V Voor welke dagen kan ik een borrelarrangement boeken?
A Dit is alle dagen van de week mogelijk.

•
•

V Serveert u de dranken en gerechten uit?
A Ja, afhankelijk van de dienstdoende richtlijnen.

•
•

V Vanaf welk tijdstip kunnen we een arrangement boeken?
A Aanvangstijden vanaf 15.00 uur.

•
•

•
•

V Moet ik van te voren reserveren?
A Ja, vanwege de richtlijnen moet u van te voren reserveren.

V Kunt u rekening houden met dieetwensen?
A Ja, dan dient dit wel uiterlijk 3 werkdagen van tevoren
doorgegeven te zijn.

•
•

V Tot wanneer kan ik boeken?
A U kunt tot 2 dagen van tevoren een arrangement boeken.

•
•

V Kan ik ook buiten borrelen als het mooi weer is?
A Ja, dat is zeker mogelijk! Dan moet daar vooraf wel een afspraak
over gemaakt zijn met ons.

•
•

V Heb ik de ruimte exclusief voor mijn gezelschap?
A Ja, de ruimte waar u bijeenkomt is exclusief voor u.

•
•

V Waarom berekent u locatiekosten?
A Dit berekenen wij in verband met de extra kosten voor
schoonmaak, preventie en service.

•
•

V Zijn er aparte ingangen voor verschillende groepen?
A Ja, al onze ruimtes hebben een aparte entree.

•
•

V Kunnen we op dag zelf het aantal gasten nog wijzigen?
A Nee, het bevestigde aantal personen is bepalend.

•
•

V Wat doet u om besmettingen tegen te gaan?
A Zie al onze maatregelen in onze ‘sprankelende hygiëne beloften’.

•
•

V Kan ik zelf bepalen hoe lang de borrel duurt?
A U kunt kiezen uit de arrangementen en bijbehorende tijdsduur.

•
•

V Wat verwacht u van de gasten zelf?
A Zie hiervoor de vorige pagina van dit document.

•
•

V Zijn er minimum en maximum aantallen per ruimte?
A Ja, door de 1,5 meter richtlijnen is er een maximum aantal gasten
per zaal bepaald. Ook is er een minimumbezetting van de zalen
bepaald. Het is mogelijk om vanaf 12 personen een borrel bij ons te
reserveren. Op basis van het aantal gasten in uw reservering en de
beschikbaarheid wijzen wij u een zaal en buitenruimte toe.

•
•

V Kan ik kiezen wat voor catering invulling ik wil?
A Ja, u heeft de keuze tussen twee arrangementen.

