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Informatiedocument Groepsreserveringen
Private Dining Room
Onze Private dining room op de eerste etage, normaliter te huur voor groepen, is momenteel in
gebruik als à la carte restaurant vanwege de Corona-beperkingen. Exclusief gebruik voor een
privé -diner en/of vergadering blijft wel mogelijk maar alleen op uitkoopbasis en met een minimale
besteding.
De Corona-regels houden in dat bij meer dan twee personen er 1,5 meter tussen tafelgenoten en
tafels moet worden aangehouden. Deze beperking geldt niet voor huishoudens. De tafelopstelling is
dus afhankelijk van de samenstelling van de groep.
Gaat het bij voorbeeld om een gezelschap dat volledig niet uit huishoudens bestaat, dan kunnen
we maximaal 20 personen plaatsen door 10 tafels van 2 personen klaar te zetten. Bestaat het
gezelschap uit een of meerdere huishoudens (bijv. een familiediner), dan kunnen meer
personen worden geplaatst aan minder tafels. Zo zijn er meerdere opties.
Aantal personen en tafelopstelling worden precies afgesproken bij de reservering.
De volgende prijzen gelden:
Zondag, dinsdag en woensdag (17u30 - 23u00):
Kosten uitkoop € 1350, tevens minimale besteding
Dit is inclusief een 3-gangen BIB Gourmand menu (keuze uit 3 voorgerechten, 3
hoofdgerechten, 2 nagerechten), een halve fles huiswijn, mineraalwater en een kopje koffie/thee;
ter waarde van € 67,50 p.p.
Donderdag, vrijdag en zaterdag (17u30 - 24u00):
Kosten uitkoop € 1750, tevens minimale besteding
Dit is inclusief een 4-gangen BIB Gourmand menu (keuze uit 3 voorgerechten, tussengerecht, 3
hoofdgerechten, 2 nagerechten), een fles huiswijn, mineraalwater en een kopje koffie/thee; ter
waarde van € 87,50 p.p.
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Toelichting
In deze voorbeelden is uitgegaan van 20 personen.
Is het gezelschap kleiner en de totale besteding minder dan de uitkoopprijs van € 1350 resp. €
1750, dan wordt het verschil doorberekend als ‘zaalhuur’.
Is het gezelschap groter dan 20 personen, dan wordt er een meerprijs per extra couvert (van – in
deze voorbeelden - € 67,50 resp. € 87,50 p.p.) doorberekend.
In overleg kan gekozen worden voor een ander menu en/of andere wijn.
Bij een lagere couvertprijs per persoon, blijft de uitkoopprijs € 1350 resp. € 1750.
Bij een hogere couvertprijs per persoon, wordt het meerdere van de totale besteding boven de
uitkoopprijs van € 1350 resp. € 1750 in rekening gebracht.

Restaurant + Private Dining Room (uitkoop)
Wilt u ons hele restaurant (beneden en bovenverdieping, evt. tuin) exclusief uitkopen voor een
privé-diner? En is het gezelschap groter dan 20 personen? Dan is er de mogelijkheid om
maximaal 22 personen in het restaurant beneden te placeren en maximaal 20 personen in de
Private dining room boven.
De bovenzaal kan ook dienen als een ruimte voor ontvangst met een aperitief en borrel, en dan
aansluitend beneden in het restaurant het diner met max. 22 personen.
De kosten voor de uitkoop, tevens minimale besteding, zijn:
Dinsdag, woensdag, zondag (17u30 – 23u00):
€ 3800
Donderdag, vrijdag en zaterdag (17u30 - 24u00):
€ 5000
De invulling voor het menu, wijnen, hapjes en borrel, alsmede de tafelindeling op afspraak.
Voor het precieze aantal personen en de indeling van de tafels gelden in beginsel dezelfde
regels als hierboven genoemd bij de Private dining room.
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BIB Gourmand Menu
Een wisselend 3-gangen menu, dat sinds 2010 jaarlijks door Michelin met een
BIB Gourmand wordt onderscheiden.
Onderstaand menu geldt voor de periode van 28-07-2020 t/m 10-08-2020.
VOORGERECHTEN
Burrata | gerookte punt paprika | kruiden-salade | Parmezaan |V|
of
Brandade kroketjes | olijvenmayonaise| ingelegde citroen
of
Van de plancha: Secreto Iberico/Pata Negra varken| Salsa de anchoas
HOOFDGERECHTEN
Aubergine | hangop | Za’atar | krokante polenta en citroengras |V|
of
Vis van de dag
of
Confit de Canard | witlof | linzen-salade | saus van eendenlever
DESSERTS
Selectie van drie gerijpte kazen
of
Churros | warme chocolade-saus | bloedsinaasappel-roomijs
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Reserveringsvoorwaarden en annuleringsregels
Optie / Definitieve reservering
Wie overweegt een groepsreservering te maken kan voor een korte periode (tussen de 1 en 14
dagen - afhankelijk van de reserveringsdatum) een optie krijgen op de beoogde
reserveringsdatum en -tijd.
De optie wordt omgezet in een (definitieve) reservering na ontvangst van:
(a) een schriftelijke bevestiging van de gewenste reservering; en
(b) de aanbetaling.
Zonder deze bevestiging en aanbetalingsgegevens vervalt de optie automatisch na de verleende
optieperiode.

Aanbetaling
Voor een definitieve reservering is een aanbetaling van 25% van de overeengekomen
uitkoopprijs verschuldigd. Brasserie van Baerle kan in voorkomende gevallen een hogere of
lagere aanbetaling verlangen. De aanbetaling wordt verrekend bij de eindafrekening of – bij
annulering – met het volgens de annuleringsregels verschuldigde bedrag.

Hoeveel personen?
Bij reservering wordt het verwachte aantal personen opgegeven. Dit aantal kan – in overleg gewijzigd worden tot uiterlijk 24 uur voor het reserveringstijdstip. Het dan bekende aantal
personen geldt als definitief en wordt minimaal in rekening gebracht tegen de overeengekomen
couvertprijs.

Annuleringsregels
In aanvulling op de Uniforme Voorwaarden Horeca gelden voor een groepsreservering
onderstaande annuleringsregels (tenzij in de reserveringsafspraken anders is bepaald). Vanwege de
bijzondere Corona omstandigheden is terugbetaling van aanbetalingskosten bij annulering
alleen mogelijk in de vorm van een voucher.
- bij annulering tot 2 weken voor de reserveringsdatum wordt een voucher vergoed ter
waarde van 100% van de aanbetaling.
- bij annulering tussen 2 weken en 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip wordt een voucher
vergoed ter waarde van 50% van de aanbetaling.
- bij annulering tussen 7 dagen en 2 dagen voor het gereserveerde tijdstip, wordt een
voucher vergoed ter waarde 25% van de aanbetaling.
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-

Bij een annulering binnen 2 dagen (48 uur) voor het gereserveerde tijdstip, alsmede bij no
show, wordt 100% van de overeengekomen uitkoopprijs, verminderd met de aanbetaling, in
rekening gebracht.

Betaling
In verband met de bijzondere Corona-omstandigheden wordt contante betaling of betaling per
pin zeer op prijs gesteld. Liever geen credit card betaling vanwege de hoge kosten.
Bij uitzondering kan betaling op rekening worden afgesproken; de factuur wordt dan wel
vermeerderd met € 19,50 administratiekosten. De factuur graag binnen 7 dagen voldoen.
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