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Informatiedocument Groepsreserveringen
Private Dining Room
Onze Private dining room op de eerste etage, normaliter alleen te huur voor groepen, is
momenteel ook 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 na zorgvuldig
overleg en met precieze afspraken over aantallen personen en tafelopstelling. Maatwerk is om
veiligheidsredenen noodzakelijk.
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:
De basisprijs voor de zaalhuur is € 300 per dagdeel.
Daarnaast kan per boeking gevraagd om een minimale besteding.
De huur van audio-visuele middelen is € 85.
Voor lunch of diner kan gekozen worden uit een 2-, 3-, 4- of 5-gangen BIB Gourmand menu.
Bij deze menu’s is er keuze uit 3 voorgerechten, 3 hoofdgerechten (vis/vlees/vega) en 2
nagerechten (kaas en/of zoet).
Bij elke gang wordt een glas huiswijn geschonken.
De prijzen van deze menu’s, incl. wijn, water, koffie/thee, zijn:
- 2 gangen menu: 50,00 all-in [alleen lunch]
- 3-gangen menu: 65,00 all-in [lunch en diner]
- 4-gangen menu: 80,00 all-in [lunch en diner]
- 5-gangen menu: 95,00 all-in [lunch en diner}
In overleg kan gekozen worden voor een ander menu en/of andere wijn.
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Restaurant + Private Dining Room (uitkoop)
Wilt u ons hele restaurant (beneden en bovenverdieping, evt. tuin) exclusief uitkopen voor een
feestelijk 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 7-10-2020 t/m 21-10-2020.
VOORGERECHTEN
Mousseline van aardappel-yoghurt | zee groenten | beurre blanc (V)
of
Kreeften bisque | room | Cognac
of
Terrine van kalfswang | kalfstong | eendenlever | Sauce Gribiche

HOOFDGERECHTEN
Gesmoorde artisjok | grilled Portobello | geconfijte wortel | ingelegde citroen (V)
of
Vis van de dag
of
Crépinette de veau met eekhoorntjesbrood | groene kool | Pommes Dauphine
DESSERTS
Selectie van drie gerijpte kazen
of
Magnum: citroen-rozemarijn roomijs | rode peper | peer | honing
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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, dan wel uw credit-cardgegevens voor inning van de aanbetaling.
Zonder deze bevestiging en aanbetalingsgegevens vervalt de optie automatisch na de verleende
optieperiode.

Aanbetaling
Voor een definitieve reservering is een aanbetaling van € 300 (zaalhuur) 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 – alleen schriftelijk 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 menuprijs.

Annuleringsregels
In aanvulling op de Uniforme Voorwaarden Horeca gelden voor een groepsreservering de volgende
annuleringsregels (tenzij in de reserveringsafspraken anders is bepaald):
-

bij annulering vanaf 1 maand tot 2 weken (=14 dagen) voor het gereserveerde tijdstip is p.p.
€ 12,50 verschuldigd [= 25% van de gemiddelde besteding ad € 50,00

-

bij annulering vanaf 2 weken (14 dagen) tot 1 dag (24 uur) voor het gereserveerde tijdstip is p.p.
€ 25,00 verschuldigd [= 50% van de gemiddelde besteding ad € 50,00 Plus de zaalhuur (€ 300).

-

bij annulering 24 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip, alsmede bij no show, is p.p. € 50,00
verschuldigd [=100% van de gemiddelde besteding ad € 50,00 Plus de zaalhuur (€ 300).

Afhandeling betaling
Bij de eindafrekening wordt het werkelijk aantal aanwezige personen in rekening gebracht, waarbij als
minimum het aantal personen geldt dat uiterlijk 24 uur tevoren is opgegeven. De kosten bestaan uit de
overeengekomen menuprijs, vermeerderd met de evt. extra genuttigde spijzen en dranken, de zaalhuur en
eventuele andere kosten (indien van toepassing).

Betaling op rekening
Bij betaling op rekening wordt de factuur vermeerderd met € 19,50 voor administratiekosten. De rekening
moet binnen 10 dagen worden voldaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn worden incassokosten
in rekening gebracht.
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