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Welkom bij t Manneke!
Waar je in de verte nog een koe kan horen loeien, herinnert alleen het prachtige pand
nog aan het boerenverleden. Authentieke houten binten, glas-in-lood, veel groen en
grote openslaande houten deuren. Het pand ademt de sfeer uit van het boerenleven,
maar de odeur van mest is nu verdreven door de fijne reuk van mals gebraden vlees
en vers gemarineerde vis. Het personeel is nuchter, eerlijk én gastvrij. Precies zoals je
kan verwachten op een monumentale boerderij. Hier organiseert u uw cursus,
vergadering, congres, bedrijfsfeest, borrel,
lunch of diner.

Onze keuken
In de tijd van snelle ontmoetingen, haastige relaties en dertien-in-een-dozijn
mentaliteit weet de keukenbrigade van t Manneke zich te onderscheiden. Met eerlijke
en herkenbare ingrediënten en gerechten, maar ook door een persoonlijke
benadering, passend maatwerk en door een open en meedenkende instelling.
Verjongend, verfrissend en consistentie voor elke culinaire gelegenheid.

Voorstel op maat

Over ons

In deze informatiebrochure geven wij u een beeld van de mogelijkheden in onze
prachtige boerderij. Heeft u wensen die niet in de brochure staan? Neem contact met
ons op, er is meer mogelijk dan dat in de brochure staat. Wij denken graag mee om er
een geslaagd evenement van te maken.
Neem contact op via 010-5114976 of via info@tmanneke.nl

De Dorsvloer
Onze grootste ruimte kenmerkt zich door de
houten balken, het podium en de huiselijke
sfeer. Dit maakt de ruimte perfect voor
bijvoorbeeld een vergadering, presentatie of
andere zakelijke bijeenkomst. De ruimte is
geluidsdicht en beschikt over een
aangrenzend terras.

De Korenbarg
Daar waar vroeger het koren werden bewaard,
is vandaag de dag een moderne ruimte te
vinden. Perfect voor meetings. De Korenbarg
beschikt over een eigen ingang, bar en
toiletgroep. Deze lichte ruimte heeft tevens een
eigen serre en terras, waar van het zonnetje kan
worden genoten.

Ruimtes
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De Koestal
De Koestal heeft een industriële look en is
geschikt voor recepties, diners, vergaderingen
en cursussen. De houten binten en het glas-inloodraam maken de ruimte inspirerend en
barn-chic. De ruimte beschikt over
een eigen bar.

Pinkenschuur
Deze strak ingerichte ruimte is ideaal voor een
zakelijke bijeenkomst. Door middel van de
beweegbare wand kunnen we de ruimtes in
twee delen splitsen voor kleinere gezelschappen
of subgroepen.

Kippenschuur
Deze strak ingerichte ruimte is ideaal voor een
zakelijke bijeenkomst, waarbij het aangrenzende
terras en de tuin de mogelijkheid bieden om in
de zomermaanden van het weer te genieten.
Door middel van de beweegbare wand kunnen
we de ruimte in twee delen splitsen voor
kleinere gezelschappen.
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4 uur vergaderarrangement
(1 dagdeel) 17,50

8 uur vergaderarrangement
(2 dagdelen) 39,-

Ontvangst van uw gasten met koffie of thee
Een zoete lekkernij tijdens de pauze
Onbeperkt koffie, thee en ijswater tijdens de
vergadering.
Vergadermintjes en zoetigheden in de ruimte

Ontvangst van uw gasten met koffie of thee
Een zoete lekkernij tijdens de pauze
Onbeperkt koffie, thee en ijswater tijdens
de vergadering.
Vergadermintjes en zoetigheden in de ruimte
Roodbont lunch inbegrepen
Healthy snack (buitengewoon tussendoortje)

Indien u graag aansluitend wil lunchen horen
wij dat graag.

Vergaderarrangementen
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Indien u graag aansluitend wil borrelen of dineren
horen wij dat graag.

Koffiearrangement
1 dagdeel 7,75
2 dagdelen 12,00
Onbeperkt koffie, thee en ijswater tijdens
de vergadering.
Een grote koek tijdens de pauze
Indien u graag aansluitend wil lunchen horen
wij dat graag.

Boerenlunch 27,00

Roodbont Lunch 22,50

Onze gezonde boerenlunch zit boordevol verrassende broodjes en
goed gevulde salades. De broodjes zijn in klein formaat, zodat je van
alles kan proeven.

Na het vergaderen is het tijd voor de Roodbont lunch.
Met gezonde broodjes, salades en snacks zorgen wij dat de gasten
vol energie de vergadering kunnen voortzetten.

Pompoensoep • kerrie en kokos (v)

Dagverse soep (v)
Variatie luxe belegde broodjes:
Gerookte zalm • komkommer en dillecrème
Oude Berkelse kaas • mosterd (v)
Gedroogde ham • courgette en tapenade
Gerookte kip • mango

Variatie van belegde broodjes:
Clubsandwich • gerookte kip, avocado en aubergine
Briochebroodje • gerookte zalm en dille
Waldkorn sandwich • rosbief, selderij en mosterd
Volkoren wrap • eiersalade, komkommer en yoghurt/kwark
dressing (v)
Quiche geitenkaas (v)
Hollandse kropsla • sojaboontjes, zongedroogde tomaat
en Berkelse oude kaas (v)
Rilette gerookte forel • Hollandse garnalen en olijven
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Vanille hangop • blauwe bessen en honing
Yoghurt/fruit smoothie
Biologische sapjes

Lunches & Tussendoortjes
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Hollandse kropsla • sojaboontjes, zongedroogde tomaat
en Berkelse oude kaas (v)
Couscous salade • feta, tomaat en limoen
Warme snack
Fruit
Wisselende zoete snack
Melk • karnemelk • biologische sapjes

Buitengewoon tussendoortje
Briochebroodje met falafel (v) 4,75
Smoothie van de dag 4,50
Mini quiche • spinazie en bloemkool (v) 3,75
Duo van empanadas • spicy dip 3,50
Springroll met garnalen 3,50
Krokante Indiase samosa (v) 3,50
Kara-age (Japanse fried chicken) 3,50
Mini bapao chicken 3,50
Mini broodje hamburger 4,00

Pakket A 11,50

Pakket B 14,75

Pakket C 16,75

Sandwich kaas • tomaat • mosterd • rucola (v)
Sandwich kippendijenrollade • bacon • ei
Flesje jus ‘d orange
Muffin • 1 stuks fruit

Sandwich gerookte zalm • dille crème fraîche
Sandwich kaas • tomaat • mosterd • rucola (v)
Flesje jus ‘d orange
Muffin • fruitsalade • yoghurtje

Sandwich gerookte zalm • dille crème fraîche
Sandwich kaas • tomaat • mosterd • rucola (v)
Sandwich kippendijenrollade • bacon • ei
Muffin • fruitsalade • yoghurtje
Flesje jus ‘d orange

Lunches to go
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Diner menu
Iberico ham • blauwe vijgen, walnoten en aceto uitjes
Gerookte zalm • rivierkreeft, kaviaar en sojaboontjes
Geitenkaas beignet • bloemkoolrijst, rode biet en springrol (v)
Carpaccio • oude Berkelse kaas en pijnboompitjes
Soep van de dag (v)
Zacht gegaarde scholfilet • gamba en witte wijnsaus
Gegrilde zalmrug • wortelcrème en bieslook
Gebraden parelhoender • dragon
Kalfsmedaillon • rode wijnsaus
Pasta verde • oude Berkelse kaas en rucola (v)
Alle gerechten worden geserveerd met passend garnituur, dikke frieten,
salade en mayonaise
Dessert van de dag
2 gangen 28.50
3 gangen 36.00

Vergadermenu
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U heeft de keuze tussen een vast menu van één gerecht per gang of een keuzemenu van 2 gerechten per gang.
Indien u kiest voor een keuzemenu, verzoeken wij u om de menukeuzes uiterlijk een week van te voren door te geven.

Opstellingen
Dorsvloer
Korenbarg
Terras
Koestal
Kippenschuur
Pinkenschuur

Theater
200
50
n.v.t.
60
40
40

U-vorm
38
15
n.v.t.
28
28
28

Carré
46
20
n.v.t.
24
30
30

Cabaret
120
40
n.v.t.
30
28
28

Opstellingen (Covid-19)
Dorsvloer
Korenbarg
Terras
Koestal
Kippenschuur
Pinkenschuur

40
15
n.v.t.
20
12
12

20
10
n.v.t.
12
13
13

22
11
n.v.t.
13
14
14

28
15
n.v.t.
20
12
12

Prijzen

Capaciteit & Prijzen

Dorsvloer
Korenbarg
Terras
Koestal
Hele schuur
Halve schuur

Ochtend/
middag
215,215,195,180,160,120,-

Ochtend +
middag
390,390,380,315,265,210,-

Dag +
avond
555,555,540,420,380,265,-

Middag +
avond
430,430,410,345,280,220,-

Avond
315,315,315,280,220,145,-

Dagdelen: 08.00-13.00 uur • 13.00-18.00 uur • 18.00-01.00 uur
Onze ruimtes zijn standaard inclusief:
Scherm • microfoon • whiteboard • geluidsinstallatie • vergader toolbox
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Flip-over: 15,00 , Laptop: 100,00
Overige middelen en/of techniek op aanvraag

Diëten & Allergieën

Annuleringsvoorwaarden

Betaling & Voorwaarden

We vernemen graag wanneer we
rekening moeten houden met diëten
en/of allergieën. Vegetarische
gerechten zijn met een (v) aangegeven.

Annulering binnen 24 uur:
De volledige factuur wordt in
rekening gebracht.

Op alle reserveringen zijn onze Algemene Voorwaarden en
Algemene Privacy Voorwaarden van toepassing. Deze kunt u
desgewenst aanvragen of vinden op onze website.
U ontvangt na uw bijeenkomst een totaalfactuur.
We verzoeken u vriendelijk de juiste facturatiegegevens (en
eventueel PO nummer) tijdig aan te leveren.

Definitieve aantal gasten
Uiterlijk 7 dagen voor aanvang van uw
bijeenkomst, ontvangen wij het, voor
de factuur bepalende, aantal gasten die
tijdens het event aanwezig zullen zijn.
Als er meer gasten dan opgegeven
aanwezig zijn, worden deze kosten
doorberekend op de eindfactuur.

Extra informatie
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Annulering 24 tot 48 uur:
75% van het factuurbedrag wordt in
rekening gebracht.
Annulering 48 tot 72 uur:
50% van het factuurbedrag wordt in
rekening gebracht.
Annulering 72 uur tot een week:
De zaalhuur wordt doorberekend.
Tot een week voor de reservering
kan men kosteloos de reservering
annuleren of verplaatsen.

Alle prijzen in deze brochure zijn per persoon en incl. BTW.

Bedrijfsfeest of borrel?
Neem contact met ons op over de
mogelijkheden!

U vindt ons aan de rand van Berkel & Rodenrijs, tussen Zoetermeer, Delft en Rotterdam. t Manneke
beschikt over een eigen parkeerplaats met ruim 100 plekken waar gratis kan worden geparkeerd.
Daarbij is er de mogelijkheid om gebruik te maken van onze elektrische laadpalen.

