Borrel arrangement
Allereerst hartelijk dank voor uw interesse en fijn dat u aan ons restaurant denkt voor een borrel. Hierbij stuur ik u
de mogelijkheden om met uw gezelschap onbezorgd te genieten in Le Barrage. Mocht u nog iets missen in dit
voorstel, dan hoor ik dit uiteraard graag zodat we ook andere wensen kunnen doorspreken.
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 mogelijkheden kunt u bekijken op de volgende
pagina. Wij vernemen graag welke mogelijkheid uw voorkeur heeft.
* 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 zijn vanaf:
Bier
Frisdranken
Schenkwijnen

€
€
€

2,75
2,75
4,00

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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Optie I – Borrel met hapjes €10,- p.p.
Optioneel kunnen we op de tafels en/of bar waar de borrel plaatsvindt, wat hapjes klaarzetten voor de mensen
zoals kaas, pata negra, brood en olijven. Zo kunnen de gasten vast iets lekker pakken bij binnenkomst. Daarnaast
kunnen we met enkele hapjes rondgaan die altijd met succes worden ontvangen, zoals bitterballen, verschillende
kroketjes en gemixte bittergarnituur.

Optioneel: hapjes op tafel
Rustiek landbrood met olijfolie en roomboter
Alblasserdamse kaas proeverij
Pata Negra
Olijven selectie
Nootjes mix
Hapjes
Bitterballen van Oma Bob
Chorizo kroketjes
Geitenkaas kroketjes
Le Barrage gemixte bittergarnituur
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Optie II – Volledig aangeklede borrel €24,- p.p.
Mocht u iets grootschaligs te vieren hebben en wilt u dat de gasten aan niks te kort komt? Dan bieden we ook
een borrel aan met een grote verscheidenheid aan lekkere hapjes. Een overzicht hiervan kunt u vinden op de
volgende pagina.

Hapjes op tafel
Alblasserdamse kaas proeverij
Pata Negra
Nootjes mix
Hapjes
Bitterballen van Oma Bob
Chorizo kroketjes
Geitenkaas kroketjes
Mini pokébowls
Tuna tataki
Chicken gyoza
Truffelfrites zakjes
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