VERGADEREN BIJ DE TWENTSE
BIERBROUWERIJ.
Welkom bij de Twentse Bierbrouwerij!
Wij bieden een unieke formule: een prachtige oude boerderij in combinatie met een stoere
brouwerij, hip interieur en ambachtelijke keuken met Twentse producten.
Met enthousiasme, creativiteit en vakmanschap zetten wij ons voor meer dan honderd procent in
om uw event tot een succes te maken.
Wilt u een vergaderruimte, presentatieruimte of workshopruimte boeken?
Of wilt u de vergaderlocatie van te voren bekijken?
Neem dan contact op om een afspraak te maken en laat u inspireren door deze prachtige unieke
locatie. Vergader effectief en efficiënt!
Mailen kan naar info@twentsebierbrouwerij.nl.

WAAROM BEDRIJVEN ONS TE GEK
VINDEN.
✓

Inspirerende en unieke locatie

✓

Centrale ligging in Twente

✓

Gratis en ruime parkeergelegenheid

✓

Gratis en supersnelle WiFi

✓

Top notch AV apparatuur

✓

Flexibele zaalindeling, opstelling naar wens

✓

Professioneel en gastvrij personeel

✓

Niet alleen vergaderen, maar ook lekker eten & drinken

ALL-IN VERGADERARRANGEMENTEN.
We maken het jullie graag makkelijk. Daarom hebben we all-in arrangementen
samengesteld, zodat jullie je nergens druk om hoeven te maken.
De genoemde prijzen zijn per personen exclusief zaalhuur.
1 DAGDEEL (4 UUR)
•
•
•

Ontvangst met Twents koffie/thee en Twents bierbostel koekje
Onbeperkt Twents koffie/thee/water tijdens de vergadering
Vergaderkit met stiften, blocnotes en pennen

•

Gratis gebruik van flip-over, 86 inch touchscreen TV met draadloos presenteren,
draadloze bodypack microfoon en handmicrofoon

2 DAGDELEN MET LUNCH (8 UUR)
•
•
•
•

€ 14,50

€ 32,50

•

Ontvangst met Twents koffie/thee en Twents bierbostel koekje
Onbeperkt Twents koffie/thee/water
Vergaderkit met stiften, blocnotes en pennen
Gratis gebruik van flip-over, 86 inch touchscreen TV met draadloos presenteren, draadloze
bodypack microfoon en handmicrofoon
Brouwerslunch tussen 12:00 en 14:00 in ons restaurant

•

Middagpauze met drankje

2 DAGDELEN MET LUNCH EN BORREL
•
•
•
•
•
•
•

2 DAGDELEN MET LUNCH EN DINER
•
•
•
•
•
•
•

€ 41,50

Ontvangst met Twents koffie/thee en Twents bierbostel koekje
Onbeperkt Twents koffie/thee/water
Vergaderkit met stiften, blocnotes en pennen
Gratis gebruik van flip-over, 86 inch touchscreen TV met draadloos presenteren,
draadloze bodypack microfoon en handmicrofoon
Brouwerslunch tussen 12:00 en 14:00 in ons restaurant
Middagpauze met drankje
1-uurs Twents borrelarrangement inclusief onbeperkt dranken, borrelplanken op tafel,
bittergarnituur en koude hapjes.

Ontvangst met Twents koffie/thee en Twents bierbostel koekje
Onbeperkt Twents koffie/thee/water
Vergaderkit met stiften, blocnotes en pennen
Gratis gebruik van flip-over, 86 inch touchscreen TV met draadloos presenteren,
draadloze bodypack microfoon en handmicrofoon
Brouwerslunch 12:00 en 14:00 in ons restaurant
Middagpauze met drankje
Drie gangen diner in ons restaurant (exclusief dranken)

€ 70,00

ONZE RUIMTES.
Wij bieden voor iedere gelegenheid een passende ruimte.
Alle ruimtes hebben veel daglicht en zijn sfeervol ingericht.

CAPACITEIT.
Zaal

Oppervlakte

Boardroom

Theater

U-vorm

Caré

Diner

Borrel/
Feest

Hopkamer

60 m2

15

40

15

25

n.v.t.

n.v.t.

Moutzolder

120 m2

35

120

30

40

n.v.t.

n.v.t.

Lagerhuis

120 m2

80

120

Pakhuis

140 M2

250

PRIJSKAARTJE.
In het onderstaande overzicht staan de prijzen vermeld.
De genoemde zaalhuren zijn inclusief BTW. Onze zalen worden verhuurd in combinatie met een
arrangement. Zaalhuren voor subzalen zijn op aanvraag.
Zalen

1 dagdeel
08:30 – 13:00
13:00 – 17:30
17:30 – 22:00

2 dagdelen
08:30 – 17:30
13:00 – 22:00

3 dagdelen
08:30 – 22:00

Hopkamer

€ 100

€ 175

€ 250

Moutzolder

€ 200

€ 350

€ 500

Lagerhuis

€ 200

€ 350

€ 500

Pakhuis

€ 400

€ 650

€ 800

INHUUR AV-MIDDELEN.
•

Flip-over met stiften

€ 10,00

•

Draadloze bodypack microfoon en handmicrofoon

€ 50,00

•

86 inch Legamaster touchscreen 4K TV met soundbar,

€ 75,00

draadloos presenteren plus HDMI-aansluitpunt
(mogelijk om een tweede scherm aan te sluiten als mirror screen)

DE HOPKAMER.
De hopkamer is een besloten vergaderruimte gesitueerd op de eerste verdieping en voorzien van
eigen dakterras. De eerste verdieping is bereikbaar met trap en met lift.
Sfeerimpressie:

DE MOUTZOLDER.
De moutzolder bevindt zich op de eerste verdieping en is voorzien van balkon met uitzicht over de
vijver. De eerste verdieping is bereikbaar met trap en met lift.
Sfeerimpressie:

HET LAGERHUIS.
Het Lagerhuis zit gesitueerd aan de achterkant van het pand en heeft een prachtig uitzicht op de
vijver. De ruimte beschikt over een eigen ingang en is afsluitbaar middels grote glazen deuren.
Het Lagerhuis is perfect voor workshops, private dining, besloten recepties en feesten.
Sfeerimpressie:

HET PAKHUIS.
Het Pakhuis is de perfecte ruimte voor uw productpresentatie, receptie of bedrijfsfeest.
De imposante open ruimte met oude details in combinatie met een stoere en hippe inrichting
zorgen voor een prachtige entourage.
Het Pakhuis beschikt over een eigen terras dat bereikbaar is via openslaande deuren.
De ruimte is voorzien van een vide, bereikbaar via trap. Net zoals de begane grond beschikt de vide
ook over een bar.
Sfeerimpressie:

CATERING MET EEN TWENTS TINTJE.
BROUWERSLUNCH.
Twents Bierbrouwerij Proeflokaal is de perfecte locatie om, tussen het vergaderen door, even te
ontspannen en te genieten van een heerlijke lunch. De lunch serveren wij uitsluitend in het
Proeflokaal.
•
•
•
•
•

Rijk belegde broodjes met vis/vlees/vega
Verse huisgemaakte soep (uitgaande van 1 kop p.p.)
Divers handfruit
Gemengde salade
Kannen met melk en jus d’orange

De lunch is uit te breiden met:
•

Warme snacks (bijvoorbeeld saucijzenbroodje of kroket)

€ 3,00

Over Twents Bierbostel Brood:
Wij laten ons eigen brood op ambachtelijke wijze bakken bij Bakkerij Schabbink in Saasveld.
Het brood wordt gebakken met het bierbostel dat afkomstig is van de Twentse Bierbrouwerij.
Het brood is niet alleen erg vezelrijk, maar ook nog eens koolhydraatarm!

DRIE GANGEN DINER.
Schuif samen met uw gasten aan tafel en geniet van een heerlijk drie gangen diner.
Uw gasten kunnen kiezen uit drie voorgerechten, vier hoofdgerechten en twee desserts.
Voorgerechten
❖ Champignon in Twents bierbeslag knoflooksaus
❖ Twents Black Angus Carpaccio rucola, Parmezaanse kaas, gerookte krokante bonen en olijfolie
❖ Gerookte Zalm mierikswortelmayonaise, jonge sla en baby tomaat
Hoofdgerechten
❖ Gegrilde steak geserveerd met pepersaus
❖ Low & Slow Smokey Spareribs
❖ Op de huid gebakken Dorade filet
❖ Penne Pesto met bospaddenstoelen
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse friet en coleslaw.
Desserts
❖ Hete Liefde vanille ijs, geflambeerde kersen en mini wafel
❖ Chocoladetaartje met zeezout karamel en vanille ijs

1-UURS ALL-IN TWENTS BORRELARRANGEMENT.
Sluit uw dag af met een gezellige borrel in het Proeflokaal van de Twentse Bierbrouwerij!
Wij bieden complete all-in borrelarrangementen aan.
Onderstaand treft u het arrangement op basis van 1 uur.
Uiteraard is het mogelijk om een arrangement op maat af te spreken.
Gedurende de borrel serveren wij onbeperkt dranken uit het Hollands drankassortiment, uiteraard
zitten de speciaal bieren van de Twentse Bierbrouwerij hierbij inbegrepen.
Op de tafels plaatsen we Twentse borrelplanken. Daarnaast gaan we rond met warme en koude
hapjes.
Dranken:
•
•
•
•

Koffie/thee
Frisdranken en sappen
Wijnen (huiswijnen)
alle Twentse bieren

Twentse Borrelplanken op tafel (6 personen per plank)
Olijven, zongedroogde tomaten, kaas, worst en Twents bierbostel brood met kruidenboter,
knoflooksaus en tapenade
Koude luxe hapjes (1 ronde):
•
•
•
•
•
•
•

Twents bierbostel stokbrood met filet American en kappertjes
Twents bierbostel stokbrood met carpaccio
Twents bierbostel stokbrood met brie en walnoot
Puntjes jonge kaas
Wrap gevuld met coppa di parma en tapenade
Wrap gevuld met gerookte zalm en roomkaas
Mini garnalencocktail met smoked whiskey saus

Warme bittergarnituur (1 ronde):
•
•
•
•

Gefrituurde kaasstengels
Bitterballen
Butterfly shrimps
Mini loempia’s en vlammetjes

SLUIT AF MET EEN ACTIVITEIT.
TWENTS HIGH BEER ARRANGEMENT.

€ 19,50

PUBQUIZ.

Op aanvraag

Al sinds 2007 is Let’s Quiz toonaangevend in Nederland op het gebied van pubquizen.
De professionele quizmaster maakt uw feest een topfeest.
Quiz op maat? Dat kan ook, vraag gerust naar de mogelijkheden!
De Pubquiz is te boeken vanaf 10 personen en duurt ongeveer 2,5 uur.

