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TOPLOCATIES

Wij zijn gemakkelijk te bereiken door onze 
ligging vlakbij de snelweg aan de A15 en 
bieden daarnaast ruime parkeermogelijk-
heid achter ons pand. 

Zalen
Herenkamer
Onze Herenkamer, gesitueerd aan de lin-
kerkant bij binnenkomst in ons restaurant, 
is een sfeervolle, aparte ruimte voor verga-
deringen tot circa 20 man. Deze ruimte 
beschikt over een eigen bar, airco, lcd 

scherm voor uw logo en/of foto’s en biedt 
naast het vergadergedeelte een borrel 
ruimte aan de rechterzijde om bij aanvang 
of afloop van uw vergadering even te bor-
relen. Een wat intiemere ruimte voor opti-
maal bereik van een klein gezelschap. 

Grote zaal
De grote zaal kan worden gebruikt voor 
vergaderingen, recepties, bijeenkomsten en 
seminars vanaf 25 personen. Deze zaal 
biedt een bar inclusief led verlichting, vier 

led schermen voor het plaatsen van uw 
logo en/of bedrijfspresentatie, de ruimte 
voor een beamer en scherm, mogelijkheid 
tot gebruik van microfoon inclusief 
podium, eigen rookruimte (buiten), eigen 
ingang waarbij vermelding van uw bedrijf 
en een eigen garderobe. Tevens biedt deze 
zaal de mogelijkheid een carré opstelling te 
creëren, losse ronde tafels of juist een 
informele sfeer met statafels waarbij pas-
sende achtergrond muziek met een hapje en 
een drankje. n

Onze vergaderarrangementen: 
Vergaderarrangement 1 Ochtend – Middag 

incl. Lunch € 25,- p.p.

•  Vanaf 10 personen tot maximaal 20 personen aan 

een tafel of losse tafels • Inclusief zaalhuur • 

“Herenkamer” aparte ruimte met airconditioning. • 

Vanaf 08.30 uur tot 12.30 uur incl. lunch • Onbe-

perkt koffie, thee en water op tafel • Gevulde koek 

bij de koffie • Schrijfset met pen • Gratis gebruik 

van wifi, beamer, scherm en flipover •  Vanaf 12.30 

uur lunch in ons restaurant, bestaande uit soep van 

de dag, broodje kroket, luxe belegde sandwiches, 

melk en jus d’orange • Overige consumpties bere-

kenen wij op basis van nacalculatie

Vergaderarrangement 2 Middag – Avond 

incl. Diner € 42,50 p.p.

• Vanaf 10 personen tot maximaal 20 personen aan 

een tafel • Inclusief zaalhuur • Zaaltje apart met air-

conditioning, de “Herenkamer” • Vanaf 17.00 uur tot 

21.00 uur incl. diner •  Eerste drankje aan de bar, 

keuze uit bier, fris, wijn, koffie of thee • Schrijfset met 

pen • Gratis gebruik van wifi, beamer, scherm en 

flipover •  Drie-gangen diner, inclusief vooraf-

gaande brood met boter, tijdens de hoofdgerechten 

friet met mayonaise en een enkelvoudige salade op 

tafel. • Karaffen water op tafel •  Overige 

consumpties berekenen wij op basis van nacalculatie

Vergaderarrangement 3 zonder lunch of diner  

v.a. 20 personen € 16,50 p.p.

• Inclusief zaalhuur “Grote Zaal” of “Herenkamer” 

o.b.v. 4 uur • Gebruik van audio/video en gratis Wifi 

• Koffie en thee buffet met mini friandises • Karaf-

fen water op tafel • Pauze drankje met nootjes aan 

de bar, keuze uit bier, fris of wijn •  Twee 

sluitdrankjes keuze uit bier, fris of wijn en een ronde 

Hollands bittergarnituur
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Brasserie Nu, gelegen in Kerk-Avezaath, is naast een 
restaurant, ook geschikt voor diverse feesten, par-
tijen en een uitstekende vergaderlocatie met alle 
voorzieningen die u nodig heeft. Denk hierbij aan 
diverse vergaderarrangementen, arrangementen op 
maat, beamer, flipover, geluidsinstallatie en micro-
foon. Ook bieden wij gratis draadloos internet aan. 

Brasserie Nu

Een uitstekende vergaderlocatie met 
alle voorzieningen die u nodig heeft
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