
ER VALT ALTIJD WEL IETS TE VIEREN? 
Een verjaardag, een huwelijk of een andere leuke of bijzondere 
gebeurtenis? Dan zijn er bij Edelweiss, in een sfeervolle ruim-
te met een knipoog naar Oostenrijk voor gezelschappen vanaf 20 
tot ongeveer 70 personen, diverse mogelijkheden om zo’n aan-
gelegenheid tot een onvergetelijke dag te maken. 
Kom langs of bel gerust dan vertellen wij u er graag meer over. 
Hieronder een aantal suggesties.

RECEPTIE / BORRELAVOND  (25 - 70 personen)

Op deze avond serveren wij tijdens het borrelen uw gezelschap een 

aantal keren diverse soorten Nederlandse borrelhapjes. 

Arrangementprijs* voor 4 uur: € 27,90 p.p. / 3 uur: € 22,90 p.p.

F E ESTAVO N D  (25 - 70 personen)

Een avond waar wij uw gasten trakteren op brood met verschillende 

huisgemaakte smeersels, een kleine kaasfondue met brood en zuur-

tjes, een ‘borrel-ski’ met fijne vleeswaren en kaassoorten en dikke 

frieten met mayonaise.

Arrangementprijs* voor 4 uur: € 37,90 p.p. / 3 uur: € 32,90 p.p.

FO N D U E-AVO N D  (20 - 50 personen)

Verwen uw familie, vrienden, kennissen of collega’s eens op een 

heerlijk avondje gezamenlijk uitgebreid fonduen. Bijvoorbeeld met 

een kaas- en/of een vleesfondue met uitgebreide garnituur.

Als dessert serveren wij een warme Edelweiss Apfelstrudel met vanille-

roomijs.

Arrangementprijs* voor 4 uur: € 52,90 p.p.

B U F F E T  (20 - 50 personen)

Dit arrangement biedt u een uitgebreid warm/koud buffet wat in 

overleg met u samengesteld kan worden.

Als dessert serveren wij een warme Edelweiss Apfelstrudel met vanille-

roomijs.

Arrangementprijs* voor 4 uur: € 57,50 p.p.

ZO N DAG S - B RU N C H  (25 - 50 personen)

Gezellig met familie, vrienden, kennissen ontspannen Brunchen. Wij 

serveren diverse zoete en hartige specialiteiten en heerlijkheden op 

een gezellige gedekte tafel. Naar wens ook in buffetvorm mogelijk.

Arrangementprijs* voor 3 uur: € 38,50 p.p.

ZO N DAG S - H I G H T E A  (25 - 50 personen)

Gezellig met al uw gasten intiem genieten van een goed verzorgde 

High Tea met vele lekkernijen. Naar wens ook in buffetvorm mogelijk.

Arrangementprijs* voor 3 uur: € 37,90 p.p. 

F E ESTAVO N D O P M A AT?

Vanzelfsprekend kunnen wij voor u ook een feestavond op maat sa-

menstellen. Met uw wensen en ons vakmanschap maken wij er iets 

moois van en bezorgen wij u en uw gasten een onvergetelijke avond.

* Alle bovengenoemde arrangementen zijn inclusief dranken zoals  

 wijn, bier, frisdrank, koffie en thee. 

 Na afloop van de afgesproken tijd worden de dranken indien ge- 

 wenst, op nacalculatie verrekend. 



Suggesties voor een 
leuk gezellig ’feestje’ op 
een sfeervolle locatie. 

Iets voor u?

Grüss Gott in Edelweiss

Ons adres is: Westerwater 4, 2651 JN Berkel en Rodenrijs
Telefoon: (010) 5148169  - E-mail: info@brasserie-edelweiss.nl

Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 09:00 tot 18:00 uur. 
Op vrijdagavond zijn wij langer open (onze keuken tot 21:30 uur).
Voor speciale gelegenheden ook geopend op andere avonden.
Meer informatie vindt u op onze website: brasserie-edelweiss.nl

Er is volop gratis parkeergelegenheid in de omgeving.
Ons ruime te overdekken terras is voorzien van verwarming.


