Brasserie De Nieuwe Baan
Groepsmenu’s
Komt u met een groot gezelschap bij ons dineren?
Wij helpen u dan graag bij het kiezen van een groepsmenu
wat helemaal past bij uw gezelschap.
Voor groepen boven de 10 personen hanteren wij de
groepsmenu’s.
Wij hebben voor u met de grootste zorg drie verschillende
groepsmenu’s samengesteld in uiteenlopende prijsclasses.
In een persoonlijk gesprek kunt u eventueel de bestaande
groepsmenu’s aanpassen naar uw wensen.
Heeft u een menu gekozen wat bij u past gaan wij deze uitwerken en
krijgt u per persoon een aparte menukaart.
Deze menukaart kunt u door ons laten personaliseren met
bijvoorbeeld: foto’s, uw bedrijfslogo of teksten.
Wij hopen u graag eens te begroeten met uw complete gezelschap in
ons restaurant!
Met gastvrije groet,
Harold Van Der Meeren
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Groepsmenu 29,50
3-gangen
Tomatensoep
Balletjes | room

Carpaccio
Rund | pestodressing | grana padano | pijnboompitten

Gerookte zalm
Dillesaus | ui | gemengde sla

Huisgemaakte kipsaté
Satésaus | atjar | salade | kroepoek | gebakken uitjes | frietjes | mayonaise

Tongfilet
Ravigotte saus | groenten

Bourgondische steak
Met olijfolie gegrilde steak | pepersaus | stroganoffsaus | champignonsaus

Verrassing van de chef
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Groepsmenu 32,50
3-gangen
Tomatensoep
Balletjes | room

Vitello Tonato
Kalfsrosbief | tonijnmayonaise | gefrituurde kappertjes

Zalm Tartaar
Gerookte zalm | avocadospread | balsamico dressing

Huisgemaakte kipsatè
Satésaus | atjar | salade | kroepoek | gebakken uitjes | frietjes | mayonaise

Bourgondische steak
Met olijfolie gegrilde steak | pepersaus | stroganoffsaus | champignonsaus

Vispotje
Diverse soorten vis | garnalen | kruidenbotersaus

Sorbet
Vers fruit | sorbetijs

Banana split
Banaan | vanille-ijs | chocoladesaus

Koffie of thee
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Groepsmenu 35,50
4-gangen
Carpaccio
Rund | pestodressing | grana padano | pijnboompitten

Pasteitje
Kip ragout | groenten | balletjes gehakt | malse kipfilet

Trio De Nieuwe Baan
Combinatie vlees en vis | gamba’s | garnalenkroketje | ardennerham met meloen

Seizoenssoep

Bourgondische steak
Met olijfolie gegrilde steak | pepersaus | stroganoffsaus | champignonsaus

Varkenshaas medaillons
Pepersaus | stroganoffsaus | champignonsaus

Sliptong
Twee sliptongen | in boter gebakken

Banana split
Banaan | vanille-ijs | chocoladesaus

Cheesecake
Huisgemaakt | met bastognekoek ijs

Koffie of thee

5

Om te proosten
Heerlijk even het glas heffen met uw gezelschap voordat u aan tafel
gaat?
Ook hier hebben wij verschillende mogelijkheden in.
Proost met een heerlijke prosecco

€ 5,25

Of wat dacht u van The Magic Dream Line een overheerlijke
Champagne vol met glitters.
Deze champagne kent drie varianten: Goud, zilver, brons

€ 6.95

Veuve Ambal Crémant De Bourgogne
Deze champagne heeft een prachtig vormgegeven fles.
Deze champagne is te bestellen in: Ice, Ice rosé en Blanc Brut

€ 8,95

(Alle genoemde prijzen zijn per glas)
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Drankarrangementen
Voor de grotere gezelschapen bieden wij ook onze
drankarrangementen aan.
•

Onbeperkt drinken van het aangepaste beperkte pakket á € 6,75 p.p. per uur.
(koffie, thee, frisdranken, wijnen, bier en buitenlandse bieren)

•

Onbeperkt drinken van het beperkte pakket á € 7,25 p.p. per uur.
(koffie, thee, frisdranken, wijnen, bier en buitenlandse bieren, port, sherry, vermout,
binnenlands gedestilleerd)

•

Onbeperkt drinken onbeperkte pakket á € 8,25 p.p. per uur.
(alle dranken uit ons assortiment met uitzondering van kaartwijnen en champagnes)

•

U kunt er ook voor kiezen om de drankjes te laten turven.
U krijgt dan een korting van € 0,25 per consumptie dit is bij een aantal van minimaal
30 personen.
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Drankenassortiment
Huiswijnen
Castillo Las Veras ,wit (Sauvignon Blanc) rood (tempranillo)- Spanje
Rose Finch Mountain - Zuid Afrika
per glas € 3,90 per fles € 21,50
per karaf
€ 12,15

Cava Mas Fi Brut - Spanje
per glas € 5,25

per fles € 28,50

Speciale Witte Wijnen
Chardonnay
per glas € 5,10 per fles € 24,90
per karaf
€ 14,50

Reichsrat von Buhl Pfalz Riesling – Duitsland (100% Riesling)
per glas € 5,10 per fles € 24,90
per karaf
€ 14,50

Speciale Rode Wijnen
Lagoalva – Portugees (50% touriga & 50% castelao)
per glas € 5,10 per fles € 24,90
per karaf
€ 14,50

La Vallee de Oliviers (Cabernet – Sauvignon) - Frankrijk
per glas € 5,10

per fles € 24,90
per karaf € 14,50

Warme Dranken
Koffie
Thee naturel of diverse smaken
Verse munt thee
Koffie de Baan (geserveerd met 3 likeurtjes)
Cafeïnevrije koffie
Espresso
Dubbele Espresso
Cappuccino, Koffie Verkeerd, Latte Macchiato
Karamel Latte Macchiato
Warme Chocomel
Irish koffie
French koffie
Spanish koffie
Italian koffie
Calypso koffie
DOM koffie
Cream koffie
Slagroom

€ 2,30
€ 2,30
€ 3,10
€ 7,95
€ 2,55
€ 2,55
€ 4,60
€ 2,50
€ 2,75
€ 3,00
€ 7,25
€ 7,25
€ 7,25
€ 7,25
€ 7,25
€ 7,25
€ 7,25
€ 0,50
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Frisdranken
Cola, Cola Zero, Sprite, Fanta, Cassis, Rivella, Tonic, Bitter Lemon,
Chaudfontaine rood, Chaudfontaine blauw
Fuze tea , normaal en green
Chaudfontaine (0,50 lt.)
Chocomel, Fristi
Vruchtensappen
Verse Jus
Ranja

Bieren

€ 2,50
€ 2,80
€ 5,00
€ 2,85
€ 2,85
€ 3,60
€ 1,50

* tapbieren

Jupiler (0,25 cl.)*
Jupiler (0,50 cl.)*
Hertog Jan (0,25 cl.)*
Hertog Jan (0,50 cl.)*
Leffe Dubbel*
Leffe Blond*
Belgische wisseltap*
La Chouffe*
Seizoensbier*
Leffe Tripel
Hertog Jan Enkel
Malt
Rosé Bier / Liefmans
Radler Bier
Palm
Duvel
Witbier (indien niet op tap)

€ 2,65
€ 5,05
€ 2,75
€ 5,50
€ 3,95
€ 3,95
€ 4,35
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 3,65
€ 3,65
€ 3,65
€ 3,65
€ 4,50
€ 3,65

Port, Martini (Wit, Rood), Sherry (Medium en Dry), Campari, Crodino
€ 3,95
Ketel 1 Jonge Jenever, Bokma Oude Jenever, Coebergh Bessen Jenever, Dujardin Vieux, Sonnema
Beerenburger, Jägermeister, Corenwijn, Schrobbelaer
Pernod, Ricard, Bacardi Superior, Bacardi Black, Bacardi, Absolut Vodka,
Gordons Gin
Passoa, Malibu, Safari, Pisang Ambon

€ 3,60
€ 4,50
€ 4,50

Licor 43, Amaretto Disaronno, Grand Marnier, Cointreau, Baileys, Tia Maria, Berentzen Apfelkorn,
Drambuie, Dom
€ 4,95
Jameson, Ballentine’s, Jack Daniels
€ 5,00
Four Roses, Glenfiddich, Calvados, Armagnac
€ 6,00
Courvoisier VSOP
€ 7,50
Rémy Martin VSOP
€ 8,00
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Goed om te weten
Vegetarisch/allergieën
Voor gasten die geen vlees en/of vis eten wordt op de avond zelf besproken
wat zij wensen te eten.
Is er iemand binnen uw gezelschap die allergisch is voor bepaalde
voedingswaren dan horen wij dit graag, met uiterste zorg zullen wij hier
rekening mee houden.

Diner op rekening
Wenst u na het diner een factuur te ontvangen? Dit kan alleen wanneer het
ruim voor de gereserveerde dag is besproken.
Hierbij dient u een e-mailadres achter te laten.
Wij hanteren een betaaltermijn van 7 dagen na ontvangst factuur.

Doorgeven juist aantal personen
Wij vinden het altijd prettig dat we voor het juiste aantal personen een tafel
klaar hebben staan. Wij horen het dan ook graag vooraf of er wijzigingen zijn
in het aantal personen.

Versiering
Versiering is uiteraard toegestaan.
De versiering dient brandveilig te zijn.
Confetti (kanonnen) en/of vuurwerk is binnen en buiten het pand ten
strengste verboden.
Bij het niet naleven van deze regels brengen wij € 75,- in rekening.

Belasting toegevoegde waarde
Wij zijn verplicht BTW over onze producten te rekenen.
Onze producten bedragen 6 of 21 % BTW.

Wachttijden
Tussen de gangen door kan het zijn dat u iets langer moet wachten, daarvoor
vragen wij uw begrip.
Doordat u met een groter gezelschap bent, heeft de keuken meer werk om de
gerechten met veel zorg en kwaliteit te bereiden.
Ons keukenteam doet er alles aan om dit te beperken. Door eventuele
onverwachte drukte kunnen wij dit niet altijd voorkomen.
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