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Warm welkom 
Le Barrage te Alblasserdam is 
een unieke locatie om op een 
memorabele manier uw borrel 
te houden. Indien men per 
auto komt, raden wij u aan om 
te parkeren op het terrein van 
Cultureel Centrum Landvast 
aan Haven 4 te Alblasserdam. 
Vanaf daar is Le Barrage 
binnen 2 minuten lopend 
bereikbaar. 
 
 
Indien gewenst kunnen we na het aannemen van de jassen alle gasten ontvangen met een 
glaasje bubbels! Als de gasten individueel arriveren, kunnen ze verzamelen in onze 
gezellige bar voor een aperitief of gin&tonic. 
 
Daarna zal de borrel plaatsvinden in het restaurant of de serre. 
De drankjes zullen op basis van nacalculatie worden berekend. Dit zou op één rekening 
kunnen worden bijgehouden voor kosten van de organisatie, of per tafel geregistreerd 
worden zodat de gasten dit zelf aan het einde van de van de avond kunnen voldoen. Als 
indicatie verwijs ik u naar onderstaande prijzen:  
 
Drankprijzen excl BTW zijn vanaf: 
Bier      €    2,27      
Frisdranken     €    2,31 
Schenkwijnen     €  3,30 
 

Alle genoemde prijzen zijn onder 
voorbehoud van menu- en /of 
prijswijzigingen. Na 
mondeling/schriftelijk akkoord 
zijn op deze overeenkomst de 
Uniforme Voorwaarden Horeca 
(UVH) van toepassing. Deze kunt 
u hier vinden: 
https://www.khn.nl/uvh-nl 
Mocht u verder nog vragen en/of 
opmerkingen hebben dan kunt u 
contact opnemen via 078-740 
00 15 of info@lebarrage.nl .  
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Borrel arrangement 
13,90 p.p. excl BTW 

 
Een aantal hapjes zetten we op de tafels neer, zodat de gasten bij binnenkomst al gelijk iets 

kunnen pakken. De overige hapjes zoals de kroketjes, bitterballen en bittergarnituur zal de 

bediening aan de gasten presenteren. 

 

Rustiek landbrood met olijfolie en roomboter 
 Alblasserdamse kaas proeverij  
 Pata Negra 

Olijven selectie 

Nootjes mix 

Bitterballen van Oma Bob  

Chorizo kroketjes 

Geitenkaas kroketjes 

Le Barrage gemixte bittergarnituur 

 

  

 

Luxe borrel arrangement 

20,60 p.p. excl BTW 
 

Een aantal hapjes zetten we op de tafels neer, zodat de gasten bij binnenkomst al gelijk iets 

kunnen pakken. De overige hapjes zoals de pokebowl, tuna tataki en de truffelfriet zal aan de 

gasten gepresenteerd worden. Dit arrangement is iets uitgebreider. 

 
 Alblasserdamse kaas proeverij  
 Pata Negra 

Nootjes mix 

Bitterballen van Oma Bob  

Chorizo kroketjes 

Geitenkaas kroketjes 

Mini pokébowls 

Tuna tataki 

Chicken gyoza 

Truffelfrites zakjes 


