
 

ARRANGEMENTEN 

Bij Brasserie Zernike kunt u terecht voor (besloten) vergaderingen, overleggen, 
teambuildingsactiviteiten, selectiegesprekken, trainingen en vele andere zakelijke, maar 
ook feestelijke bijeenkomsten. 
Naast de gezellige Brasserie is er een multifunctionele ruimte beschikbaar voor 
maximaal 25 personen. Een gastvrije locatie, goed bereikbaar en centraal gelegen op de 
Zernike Campus die bovendien beschikt over ruime eigen parkeergelegenheid.  

Zaalhuur 
In diverse opstellingen in te richten. 

De multifunctionele ruimte (veel daglicht) is standaard ingericht met een verrijdbaar 70” 
smartbord, wifi, whiteboard, flipover, airconditioning, schrijfblokjes en pennen.  
Ingericht voor vergaderen, werken, overleggen, teamactiviteiten etc. voor maximaal 25 
personen. 

Prijzen zaalhuur (excl. catering) 

Per dagdeel*  4 uur  € 175,- (excl. BTW) 
*Dagdeel ochtend van 8.00-12.00, 8.30-12.30 of 9.00-13.00 uur
*Dagdeel middag van 12.30-16.30, 13.00-17.00 of 13.30-17.30 uur

Per dag 8 uur € 315,- (excl. BTW) 
Per avond 3 uur € 225,- (excl. BTW) 

avond 17.00-20.00, 17.30-20.30 of 18.00-21.00 uur 

Reserveren?  
Bel 050 – 577 36 18  

of mail naar 
info@brasseriezernike.nl 



 

*  *  Het is niet toegestaan eigen of andere catering in de ruimte te nuttigen behalve de cateringarrangementen 
aangeboden door Brasserie Zernike. 
 

 
Catering** 
 
Vergaderarrangement dranken 
Koffie, thee (assorti aan smaken) en water alsmede lekkers bij de koffie. Prijs per 
persoon € 7,25 per dagdeel (excl. BTW). Voor een hele dag is de prijs per persoon € 
14,25 (excl. BTW). 
 
 
Buffetlunch in de zaal of in de Brasserie* (*afhankelijk van beschikbaarheid) 
Soep van de dag (elke dag 2 dagverse vegetarische soepen) 
Diverse luxe broodjes  
Verschillende soorten hartig en zoet beleg 
Diverse huisgemaakte salades (voornamelijk vegetarisch en vegan) 
Warme snack (kroket, groentenkroket of kaassoufflé)  
Zuivel (melk, karnemelk)  
Sinaasappelsap 
Fruit  
Prijs per persoon € 12,95 (excl. BTW) 
 
 
Broodjeslunch 
Diverse hartig belegde broodjes (3 p.p.) 
Zuivel en sinaasappelsap 
Fruit 
Prijs per persoon € 9,95 (excl. BTW). 
 
 
Lunch op maat 
Lunch samengesteld geheel naar wens van de opdrachtgever. Prijs p.p. nader te 
bepalen. 
 
 
Dinerbuffet 
Dinerbuffet samengesteld geheel naar wens van de opdrachtgever. Prijs p.p. nader te 
bepalen. 
 

 

 

Reserveren?  
Bel 050 – 577 36 18  

of mail naar 
info@brasseriezernike.nl 

 


