Arrangementen en
mogelijkheden 2022

Communiefeest, feestjes, borrels, barbecues,
bedrijfsuitjes, vergaderingen, verjaardagen en
koffietafels

Taverne d´n Ouwe Brandtoren, Burgemeester
Willekenslaan 2, 5541 NA Reusel
0497-620311 / Info@ouwe-brandtoren.nl

Feestjes
Iets lekkers bij ontvangst (prijzen per persoon)
-

Hollandse appeltaart
Huisgemaakte brownie
Huisgemaakt plaatgebak
Roombotercake
Luxe bonbons/chocolade (van Chocoladelust)
Vlaai van de bakker
Macarons (van Mmmacaron uit Bladel)

- Een bourgondisch welkom

€ 3,00
€ 2,75
€ 3,50
€ 2,00
Prijs op aanvraag (+/- € 1,50)
€ 3,50
Vanaf € 2,25
€ 5,00

* Meerdere verschillende lekkernijen per persoon. Altijd een wisselend assortiment.
Denk hierbij aan; macarons, bonbons, soesjes, cake, chocolade etc.

- Regel je liever zelf je gebak?
*Dat is ook mogelijk maar dan tellen wij wel € 1,- service kosten per persoon

- Onbeperkt kannen koffie en thee bij binnenkomst voor 1 uur
* Excl. Melkkoffies en verse muntthee

- Glas bubbels bij ontvangst

€ 3,50
€ 5,00

*Alcoholvrije variant ook mogelijk in overleg

- Kinderchampagne

€ 3,00

Voor op tafel (prijs per persoon)
-

Nootjes
Gemarineerde olijven
Verschillende kazen en vleeswaren
Broodmandjes met verschillende smeersels

Bieden we graag aan
€ 1,00
€ 2,50
€ 2,00

* Truffelmayonaise, kruidenboter en pesto

Losse hapjes (prijzen per hapje)
-

Wrap met carpaccio
Wrap met gerookte zalm en roomkaas
Tomaat mozzarella spiesjes
Gedroogde ham met meloen (seizoen)
Bourgondische bitterballen
Beer battered onion ring
Gefrituurde garnalen
Calamaris
Gefrituurde mozzarella sticks
Gemengd bittergarnituur
Krokante kipstukjes
Kipspiesje met chilisaus
Kipspiesje met satésaus en uitjes
Gevuld eitje

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,50
1,50
1,20
1,25
0,75
0,75
0,95
0,80
0,75
0,75
1,15
1,50
1,75
1,25

Bovenstaande prijzen van de hapjes, buffetten, lunches en barbecues zijn gebaseerd op min.
20 betalende gasten. Met minder gasten gelden er mogelijk andere prijzen.

Luxe minibroodjes € 2,95 per broodje (minimaal 10 broodjes per soort)
-

Brie, honing en walnoten
Brie en gedroogde ham
Gerookte zalm met roomkaas
Carpaccio met Parmezaanse kaas en truffelmayonaise
Gedroogde ham
Tonijnsalade

Warm broodje voor tussendoor (prijs per persoon)
* In overleg ook mogelijk van de barbecue

-

Broodje
Broodje
Broodje
Broodje

huis gemarineerde buikspek
langzaam gegaarde pulled pork
warme beenham
hamburger

€
€
€
€

7,00
7,00
7,00
7,00

Overige hapjes en gerechtjes (prijzen per persoon)
-

Mini broodje bourgondische bitterbal
Puntzak friet
Zacht broodje frikandel of kroket
Zacht broodje gebakken ei
Soep met brood en kruidenboter
Brabants worstenbroodje

€
€
€
€
€
€

2,25
2,50
3,50
3,00
5,00
2,50

Voor de kinderen
-

Zakje paprika of naturel chips
Snoepzak
Bolletje schepijs met discodip
Verpakt ijsje

€ 1,00
€ 2,50
€ 1,25
Prijs afhankelijk van keuze

Bovenstaande prijzen van de hapjes, buffetten, lunches en barbecues zijn gebaseerd op min.
20 betalende gasten. Met minder gasten gelden er mogelijk andere prijzen.

Drankarrangement of drankjes op basis van nacalculatie
We hebben verschillende mogelijkheden namelijk, alle drankjes worden
geschonken op basis van nacalculatie of je betaald een vooraf afgesproken
vaste prijs per persoon. Verder is het ook mogelijk om te werken met
consumptiebonnen.
Drank op basis van nacalculatie
Alle drankjes worden geschonken op basis van nacalculatie. Je betaald
alleen voor de drankjes die daadwerkelijk besteld worden. Indien je hiervoor
kiest, bieden we je 10% korting aan op de totale drankrekening.
Drankarrangement
Indien je kiest voor een drankafkoop arrangement dan mogen jou gasten alle
drankjes drinken uit ons assortiment inclusief meer dan 50 speciaal bieren
maar met uitzondering van borrels en sterke drank.
1 uurs drankarrangement
2 uurs drankarrangement

€ 7,50 per persoon
€ 13,50 per persoon

* Wil je nog een uurtje langer afkopen dan komt er € 5,- per persoon per uur bij.

Wil je een hele avond of dag afkopen, dan maken we graag een prijs op maat.
Consumpties per persoon
In plaats van afkopen of op nacalculatie is het ook mogelijk om vooraf een
bepaald aantal consumptiebonnen te kopen. Wij bieden consumptiebonnen
aan voor een gemiddelde prijs van € 3,00 per consumptie. Jouw gasten
kunnen dan zelf drankjes aan de bar bestellen en kiezen uit standaard
dranken zoals koffie, thee, frisdranken, pilsener en huiswijn. Indien jouw
gasten alle dranken mogen bestellen, dan hanteren wij onderstaande
consumptieprijs.
Standaard dranken

1 consumptie bon

*Koffie, thee, frisdranken, witte wijn, rode wijn, rose wijn, hertog jan pilsener, alcoholarm en
alcoholvrije bieren

Bovenstaande prijzen van de hapjes, buffetten, lunches en barbecues zijn gebaseerd op min.
20 betalende gasten. Met minder gasten gelden er mogelijk andere prijzen.

Buffetten
Buffet Kleine Cirkel
-

€ 18,25 p.p.

Witte rijst en friet
Gehaktballetjes satésaus
Kip in kerriesaus
Varkensvlees in champignonsaus

- Huzarensalade
- Stokbrood en kruidenboter
- 2 Rauwkostsalades (broccoli en koolsalade)
Buffet Grote Cirkel

€ 24,75 p.p.

-

Drie bijgerechten
Zalm in roomsaus
Runderstoofpotje
Kipspies in satesaus
Gehaktballetjes in pikante saus

-

Huzarensalade
Brood met kruidenboter
2 Rauwkostsalades (broccoli en koolsalade)
Ham en meloen (seizoensgebonden, buiten seizoen eventueel extra salade)
Fruitsalade

Buffet Kroonven

Keuze bijgerechten
•
•
•
•
•

Aardappelpuree
Frietjes
Aardappelkroketten
Witte rijst
Risotto

€ 30,- p.p.

-

Drie bijgerechten
Visstoofschotel of zalm in roomsaus
Beenham met mosterdsaus of champignonsaus
Kalkoen Pangang
Gehaktballetjes in pikante saus of satésaus

-

Huzarensalade
Aardappelsalade
2 Rauwkostsalades (broccoli en koolsalade)
Brood met kruidenboter, pesto en truffelmayo
Salade Carprese
Boerenkaas met mosterd
Fruitsalade
Kroepoek met atjar

Extra Koude vis
•
•
•
•
•

Zalm
Heilbot
Makreel
Haring
Garnalen
* Prijs op aanvraag

Bovenstaande prijzen van de hapjes, buffetten, lunches en barbecues zijn gebaseerd op min.
20 betalende gasten. Met minder gasten gelden er mogelijk andere prijzen.

BBQ’s
Informatie en mogelijkheden op aanvraag.

Bovenstaande prijzen van de hapjes, buffetten, lunches en barbecues zijn gebaseerd op min.
20 betalende gasten. Met minder gasten gelden er mogelijk andere prijzen.

Ontbijt, Lunch en Koffietafels
Ontbijtbuffet

€ 16,50 p.p.

Croissant, hard broodje
Diverse soorten brood
Scrambled eggs, ontbijtworstje
Gebakken spek
Brie, gerookte zalm
Kaas, vleeswaren, zoet beleg
Koffie/thee/melk/jus
Brandtorenlunch

€ 16,50 p.p.

Tomaten- en groentensoep
Bruin en wit brood
Kaas en 2 soorten ham
Huzarensalade
Broccoli en koolsalade
Zoet beleg

Houthakkerslunch € 16,50 p.p.
Bruin en wit brood
Rundsvleeskroketten
Scrammbled eggs
Kaas en 2 soorten ham
Huzarensalade
Broccoli en koolsalade
Zoet beleg

Koffie/thee/melk / jus
Koffie/thee/melk/jus
Koffietafel Kleine Cirkel

€ 19,95 p.p.

Varkensvlees
Rundsvlees
Worst
Bruin en wit brood, Bruine en witte zachte broodjes
Kaas en twee vleeswaren, Zoet beleg
Koffie/thee/melk / jus
Koffietafel Grote Cirkel

€ 22,95 p.p.

Tomaten- of Groentensoep
Varkensvlees
Rundsvlees
Worst in ui-saus
Gebakken champignons in champignonsaus
Diverse soorten brood, Diverse soorten zachte broodjes
Kaas en twee vleeswaren, Zoet beleg, fruitsalade
Koffie/thee/melk / jus
Bovenstaande prijzen van de hapjes, buffetten, lunches en barbecues zijn gebaseerd op min.
20 betalende gasten. Met minder gasten gelden er mogelijk andere prijzen.

Speciale thema’s
Naast de “standaard”-arrangementen hebben we ook een themafeest,
themalunch, themadiner, vergaderarrangementen en bierproeverijen.
Reusels Fistje
Om 20.30 uur ontvangen we de gasten met koffie met mini gebakjes. Uw
gasten drinken tot 01.30 uur wat ze willen (m.u.v. sterke drank, borrels en
mixdranken) terwijl ze genieten van de nootjes en zoutjes op tafel.
Ondertussen komen we drie keer rond met diverse borrelhapjes. Voor dit
alles betaalt u € 29,95 per persoon. Desgewenst vervangen we koffie met
mini gebakjes voor nogmaals drie maal borrelhapjes. Het minimum aantal
deelnemers voor een Reusels Fistje bedraagt 10 personen en wordt
standaard gevierd in ons café. Maximaal aantal gasten in het café ligt tussen
de 50 a 60 personen.
Eten Mee Hand en Voet
Een avond lekker Bourgondisch eten op een speciale manier. Tijdens dit
avondvullend programma worden de boeren van de burgers gescheiden.
De avond bestaat uit een driegangen menu dat in zijn geheel zonder bestek
genuttigd dient te worden. Op het menu verschijnen dan ook een drinkbare
soep, diverse kluifbare vleesgerechten, beet- en tastbare groenten en een
traditioneel oud-Brabants dessertgerecht. De avond begint met het
volschenken van een halve liter pul bier of fris per deelnemer. De prijs voor
dit alles bedraagt € 38,50 per persoon (inclusief hoogwaardige boeren
servet). Voor € 11,50 p.p. kunt u gedurende 2 uur de drank afkopen (m.u.v.
sterke drank, borrels en mixdranken).
Vergaderarrangementen
Het
Het
Het
Het

4-uurs arrangement (incl. lunch) kost € 26,95 p.p.
8-uurs arrangement (incl. lunch) kost € 32,50 p.p.
8-uurs arrangement (incl. lunch en diner) kost € 49,50,- p.p.
12-uurs arrangement (incl. lunch, 5-uurtje en diner) kost € 55,00 p.p.

Voor alle arrangement geldt:
- bij ontvangst zorgen wij voor koffie, thee met iets lekkers
- minimaal 6 betalende personen
- gemelde prijzen gelden voor de eerste 20 deelnemers
- voor de overige deelnemers geldt een korting van 10%
Indien u gebruik wilt maken van een beamer, scherm of flip-over, dan horen
wij dat graag. Verder is het natuurlijk ook mogelijk om een extra pauze in te
lassen tijdens de vergadering. Mocht u speciale wensen hebben tijdens de
pauze zoals vers fruit, iets zoets of iets hartigs dan denken wij graag met u
mee.
Bovenstaande prijzen van de hapjes, buffetten, lunches en barbeques zijn gebaseerd op min.
20 betalende gasten. Met minder gasten gelden er mogelijk andere prijzen.

Bierproeverij
Met een standaard assortiment van meer dan 50 (speciaal) bieren heeft u
een rijkelijke keuze op ons gemoedelijke terras of sfeervolle café. Maar wilt u
echt een middag of avond lekker genieten van een aantal verschillende
bieren dan raden wij u één van onze bierproeverijen aan.
Tijdens deze proeverij maakt u kennis met 8 met zorg geselecteerde speciaal
bieren per persoon (steeds een halve consumptie). Afhankelijk van het
gekozen thema worden er ook bieren gepresenteerd die normaliter niet op de
kaart staan. Deze zijn dus alleen bij een bierproeverij te bewonderen.
Deze bieren worden vergezeld met diverse hapjes van het huis. De prijs voor
een middag of avond genieten is € 29,95 per persoon.
Bierproeverijen zijn er in verschillende thema’s zoals bijvoorbeeld;
Stevige jongens: Bier voor de echte mannen (of vrouwen).
Trappistenselectie: Selectie van unieke “paterkes”.
Keuze van het huis: Keuze van vier bieren van de kaart.
De bierproeverij kan gereserveerd worden vanaf 2 personen. Graag horen wij
minimaal 1 dag van te voren of u gaat komen.
Deze bierproeverij is ook een zeer mooi geschenk voor de echte
bierliefhebber.
Naast deze standaard bierproeverij kunnen we ook diverse bierproeverijen op
maat aanbieden met b.v. 6 halve flesjes p.p. Zo kunnen we voor ieder budget
een passend aanbod maken.

Bovenstaande prijzen van de hapjes, buffetten, lunches en barbeques zijn gebaseerd op min.
20 betalende gasten. Met minder gasten gelden er mogelijk andere prijzen.

Activiteiten en mogelijkheden
Oud Hollandse spellen en activiteiten in het bos
Onderstaande spellen kosten € 20,- per spel en kunnen in teamverband
gespeeld worden. Indien je drie of meer spellen wilt spelen tellen wij een
maximale prijs van € 60,00. Bij de spellen zullen wij een korte uitleg geven
waarna je zelf in teamverband deze spellen kunt spelen.
-

Jenga XL
Gatenskaas
Mikado
Knikkerbaan
Tangram puzzel
De Spiraal

Kraak de code
In een omtrek van ca. 500 meter om de taverne zijn vragen te vinden. De
antwoorden op deze vragen leiden tot 5 cijfercombinaties. M.b.v. deze
cijfercombinaties worden hangsloten geopend. Die geven op hun beurt weer
toegang tot diverse koffertjes. Hierin zit weer informatie die moet leiden tot
de oplossing op diverse raadsels.
€ 7,50 per persoon met een minimum van 15 personen.
Tour de Cartier
Tour de Cartier is een mooie fietsroute (28 km) over heiden en in bossen en
betreft een middag vullend fiets- en spelprogramma, waarbij u verschillende
horecagelegenheden aandoet. U begint dit arrangement met koffie en
appeltaart. Via een routebeschrijving maakt u een tocht over de Cartierheide en door een mooi en bosrijk gebied. Tussendoor legt u aan bij een
drietal horecagelegenheden, waar een spel voor u klaarstaat. De winnaar van
het eerste spel krijgt de leiderstrui aan. Hij of zij dient deze trui te behouden
gedurende de andere spelen. Anders gaat de trui naar de volgende winnaar.
Dit arrangement is inclusief:
•Fiets of tandem
•Koffie met appelgebak
•Bij iedere horecagelegenheid één consumptie (in totaal 4 consumpties)
•Fietsroute en scorelijst
•1 leiderstrui per groep
•Prijsje voor de uiteindelijke winnaar
Dit arrangement is te boeken via;
https://www.fietsverhuurbrabant.nl/nl/fietsarrangement-tour-de-cartier
Bovenstaande prijzen van de hapjes, buffetten, lunches en barbeques zijn gebaseerd op min.
20 betalende gasten. Met minder gasten gelden er mogelijk andere prijzen.

Overige wandel- en fietsarrangementen (prijzen p.p.)
Happen en Trappen “Kempenroute”
Fietsroute met 5 gangen bij 5 restaurants

€ 42,95

Wandeling met een Gids
€ 25,- per uur
Onder begeleiding verkent u de omgeving van de taverne.
Outdoor Park Reusel
Voor meer informatie over klimmen en andere activiteiten verwijzen we jullie
naar onderstaande contact gegevens.
+31 (0) 6 57268206
info@outdoorparkreusel.nl
reserveren@outdoorparkreusel.nl
Frietkar op locatie
Liever onbeperkt friet eten tijdens je feest, dan kunnen we ook een frietkar
laten komen. Prijs op aanvraag.
Luchtigkado
Ben je op zoek naar leuke decoratie tijdens voor je feest of bijeenkomst,
wellicht is Luchtigkado dan een optie. Zij maken uniek ballon decoraties
voor bedrijven, beurzen, feesten en evenementen. Voor meer informatie,
vraag naar de mogelijkheden.

Bovenstaande prijzen van de hapjes, buffetten, lunches en barbeques zijn gebaseerd op min.
20 betalende gasten. Met minder gasten gelden er mogelijk andere prijzen.

