MEETINGS '22
010-5114976 • info@tmanneke.nl

WELKOM

INHOUD
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KEUKEN

In deze tijd van snelle ontmoetingen en haastige relaties weet de
keukenbrigade van t Manneke zich te onderscheiden. Met eerlijke
en herkenbare ingrediënten en gerechten, maar ook door een
persoonlijke benadering, en passend maatwerk. We denken graag
met je mee over de samenstelling voor elke culinaire gelegenheid.

CONTACT

Interesse in het organiseren van een meeting op onze prachtige
locatie? Wij staan voor je klaar!
Vergaderlocatie t Manneke
Leeweg 33 • 2651 CL Berkel & Rodenrijs
010-5114976 • info@tmanneke.nl
Meeting bij t Manneke

2

RUIMTES
DORSVLOER

Opstelling
Theater

Capaciteit
200 max

Covid-19
40 max

Cabaret

120 max

28 max

Carré

44 max

22 max

U-vorm

35 max

20 max

Faciliteiten
Beamer • presentatiescherm
Geluidsinstallatie • microfoon
(beweegbaar) podium

KORENBARG

Opstelling
Theater

Capaciteit
50 max

Covid-19
15 max

Cabaret

40 max

15 max

Carré

20 max

11 max

U-vorm

15 max

10 max

Faciliteiten
Presentatiescherm op aanvraag
Geluidsinstallatie • microfoon
Eigen ingang • toiletgroep • bar
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RUIMTES
KOESTAL

Opstelling
Theater

Capaciteit
50 max

Covid-19
20 max

Cabaret

30 max

20 max

Carré

28 max

13 max

U-vorm

20 max

12 max

Faciliteiten
Presentatiescherm op aanvraag
Geluidsinstallatie • microfoon
Bar

KIPPENSCHUUR

PINKENSCHUUR

Opstelling
Theater

Capaciteit
40 max

Covid-19
12 max

Cabaret

28 max

12 max

Carré

30 max

14 max

U-vorm

28 max

13 max

Faciliteiten
Presentatiescherm
Geluidsinstallatie
Beweegbare tussenwand
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ARRANGEMENTEN
8-UURS ARRANGEMENT 43,50

KOFFIE ARRANGEMENTEN

• Zoete snack in de ochtendpauze

Koffie arrangement Compleet (4 uur)
• Ontvangst met een warme drank naar keuze

• Onbeperkt warme dranken en water

• Snack in de pauze

• Energierepen en zoetigheden in de ruimte

• Onbeperkt warme dranken en water

• Roodbont lunch

• Energierepen en zoetigheden in de ruimte

• Ontvangst met een warme drank naar keuze

19,50

• Hartige break in de middagpauze
Koffie arrangement (4 uur)
• Onbeperkt warme dranken en water

14,00

• Koek in de pauze

Prijzen zijn incl. BTW
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LUNCH
BOERENLUNCH
Seizoenssoep (v)

29,50

25,50

ROODBONT LUNCH
Seizoenssoep (v)

Clubsandwich | gerookte kip • avocado • kropsla

Variatie rijkelijk belegde broodjes (2,5 p.p.)

Waldkorn | rosbief • truffel • rucola

Wij zorgen voor vier soorten luxe beleg met passend garnituur

Brioche | gerookte zalm • roomkaas • dille
Volkoren wrap | eiersalade • komkommer • ijsbergsla (v)

Warme snack

Quiche | lorraine
Tomatensalade | lente-ui • kruidendressing (v)
Rilette gerookte forel | appel • bleekselderij

Couscous salade | avocado • gerookte paprika • feta (v)

Tomatensalade | lente-ui • kruidendressing (v)
Handfruit
Vanille hangop | blauwe bessen • honing

Wisselende zoete snack

Smoothie

Melk • karnemelk • biologische sapjes

Biologische sapjes

Prijzen zijn incl. BTW
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DINER
3-GANGEN DINER

Keuzes dienen van te voren te worden doorgegeven.

37,50

MENU VAN DE CHEF

28,50

We serveren een 3-gangen verrassingsmenu, samengesteld door

de chef. Dit is een vast menu, samengesteld met seizoensOp tafel: Boerenbrood • zeezoutboter • kruidenboter • tapenade

producten. Met allergieën en diëten houden we rekening.

Voorgerechten
Carpaccio van rund | pijnpoompitten • oude kaas •

Eventuele diëten en allergieën kan je tot 7 dagen voor de
bijeenkomst aan ons doorgeven.

truffelmayonaise
Duo van zalm | zalmtartaar met citroenmayo • krokante sushi met
furikake
Dungeschaafde rode bietjes | zoetzure groenten • krulsla • Dijon
mosterd (v)

KEUZES & DIËTEN

Kies je voor ons 3-gangen diner? Dan ontvangen we de keuzes en
eventuele dieetwensen graag uiterlijk 7 dagen voor aanvang van
de bijeenkomst.

Hoofdgerechten
Gegrilde diamanthaas | bacon • primeur groenten• café de Paris
Op de huid gebakken snoekbaars | primeur groenten • champagne
beurre blanc
Cannelloni | gegrilde groenten • gepofte paprikacrème • empañada
(v)
Op tafel: Boerenfrites • mayonaise
Dessert
Dessert van de chef

Prijzen zijn incl. BTW
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WALKING DINNER
Tijdens een Walking Dinner is er geen vaste tafelschikking omdat er niet aan tafel gegeten wordt. De verschillende gangen zijn gevuld met kleine
culinaire gerechtjes die gemakkelijk staand te eten zijn.
Ons Walking Dinner bestaat uit een rondgang van luxe hapjes. Een mix van heerlijke koude en warme gerechtjes, mooi opgemaakt op een bordje.
Het voordeel van deze informele manier van dineren, is dat je gasten niet aangewezen zijn op een vaste zitplek. Alle tijd om bij te praten, rond te
lopen of tussendoor een dansje te wagen.

6-GANGEN WALKING DINNER
Runderpastrami

52,50

truffelbitterbal • mayonaise van eekhoorntjesbrood
Langzaam gegaarde scholfilet
doperwtjes • gepofte trostomaat • limoencrème
Cannelloni
spinazie • gevogelte ham • jus van Calvados
Snoekbaars
courgetini • tomatensalsa • Hollandaise
Zacht gegaarde kalfslende
bacon • rode biet • grove mosterd • kalfsjus
Crème brûlée
Walking Dinner vanaf 20 personen

sinaasappel • Cointreau • vanille

Prijzen zijn incl. BTW
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BBQ
BBQ DE BONTE KOE
Rundersteak

39,50

BBQ T MANNEKE

35,50

Rundersteak

Kalfsentrecôte

Hamburger

Black Angus burger

Kippendijenspies met knoflook

Texas BBQ saucijs

Boneless Cajun procureur

Varkensfilet met mosterdmarinade

Texas BBQ saucijs

Gamba's

Zalmrug in wittewijn

Kabeljauwrug met prei

Garnalenbrochette

Garnituren & salades

Garnituren & salades

Boerenbrood • zeezoutboter • kruidenboter • tapenade

Boerenbrood • zeezoutboter • kruidenboter • tapenade

Gegrilde Provençaalse groenten

Gegrilde Provençaalse groenten

Boerenfrites

Boerenfrites

Aardappelsalade | grove mosterd • spekjes • ei

Aardappelsalade | grove mosterd • spekjes • ei

Coleslaw | frisse koolsalade (v)

Coleslaw | frisse koolsalade (v)

Tomaat | mozzarella • basilicum (v)

Tomaat | mozzarella • basilicum (v)

Rauwkost | feta • olijven (v)

Rauwkost | feta • olijven (v)

Komkommer | Spaanse peper • sjalot (v)

Komkommer | Spaanse peper • sjalot (v)

Satésaus • knoflooksaus • mayonaise • curry • cocktailsaus

Satésaus • knoflooksaus • mayonaise • curry • cocktailsaus

BBQ vanaf 20 personen

Prijzen zijn incl. BTW
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BUFFET
T GULZIGE MANNEKE

36,50

Voorgerechten
Rundercarpaccio | oude kaas • pijnboompitten • rucola •
basilicumpesto
Meloen met ham | aceto
Gerookte zalm | ei • mosterd • rode ui • dille
Tonijn | couscous • kerrie • wakamé
Caprese | tomaat • mozzarella • pesto (v)
Rauwkost | feta • olijven (v)
Hoofdgerechten
Beenham | mosterd dillesaus

UITBREIDINGEN
Seizoenssoep (v)

5,00

Hollandse garnalen | kropsla • whiskeysaus

3,50

Varkenshaas | champignonsaus

3,50

Kippendijen | mango • paprika

3,50

Varkenslende | sjalotjes

3,50

Zalmrug | kreeftensaus

3,50

Provençaalse Roseval aardappeltjes (v)

2,00

Aardappelgratin (v)

2,00

Vegetarische lasagne | gegrilde groenten (v)

2,00

Rundersteak | rode wijnsaus
Kabeljauwrug | rivierkreeftjes • bieslook
Cannelloni | spinazie • olijven • tomaat • oude kaas (v)
Gepofte provençaalse groenten | knoflook • rozemarijn (v)
Boerenfrites | mayonaise (v)
Boerenbrood • zeezoutboter • kruidenboter • tapenade

Buffet vanaf 20 personen

Prijzen zijn incl. BTW
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BUFFET
STAMPPOTTENBUFFET
Jachtschotel | rode kool • stoofpeertjes

31,50

OOSTERS SATÉBUFFET 27,50
Saté ayam | gegrilde kipsaté

Zuurkool | stamppot • aardappeltjes (v)

Sayur lodeh | groentecurry (v)

Boerenkool (v)

Nasi goreng | gebakken rijst

Hutspot (v)

Samosa | Indiaas gefrituurd deeghapje

Varkensfricandeau | ui • jus

Loempia's

Rookworst
Speklap

Garnituren

Gehaktbal | braadjus

Omelet

Bacon | lekker krokant

Seroendeng | geroosterd kokosschaafsel • pinda's • ui (v)

Appelcompôte

Atjar tjampoer | zoetzure groenten (v)

Piccalilly

Atjar ketimoen | gemarineerde komkommer (v)
Boerenfrites | mayonaise (v)

Boerenbrood • zeezoutboter • kruidenboter • tapenade
Sambal badjak | gebakken sambal

DESSERT

Wil je afsluiten met een dessert? Vraag om de mogelijkheden!

Kroepoek
Saté saus
Boerenbrood • zeezoutboter • kruidenboter • tapenade

Buffet vanaf 20 personen

Prijzen zijn incl. BTW
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BITES
BORRELPLANKEN

Banketbakkerszoutjes • gemengde noten • olijven (5 pers.)

7,50

Borrelplank, prijs per plank (5 pers.)

BITES

Koud luxe arrangement, per persoon per ronde

12,50
Oude kaas • serranoham • gemarineerde olijven • gemengde noten

Iberico ham | olijventapenade

• aioli • dippers

Bouché Hollandse garnalen | cocktailsaus

Tapasplank, prijs per plank (5 pers.)

Gerookte zalm | kaviaar

17,50
Manchego kaas • mini Spaanse tortilla • gehaktballetjes in pittige

2,50

Paté en croûte | vijgenchutney

Gevuld eitje (v)

tomatensaus • chorizo • serranoham • aioli • tomatentapenade •
dippers

Warm luxe arrangement, per persoon per ronde

2,75

Yakatori saté
Krokante kippendijen
Bourgondische bitterbal XL
Gamba's | in filodeeg
Kaasfingers
Bittergarnituur, per persoon per ronde

1,35
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DRANKEN
WESTPOLDER
Warme dranken, vanaf

2,50

Frisdrank & sappen

ZUIDWESTPOLDER
Red Bull

5,25

2,50

Prosecco

7,25

Huiswijn | wit • rood • rosé

4,00

Affligem dubbel • triple • blond

6,00

Cocktail de fruit

4,00
Bacardi • Vodka • Gin • Malibu • Safari

4,50

Passoa • Pisang Ambon • Blueberry liquor

4,50

Amaretto • Baileys • Tia Maria • Grand Marnier

4,50

Limoncello • Sambuca • Drambuie • Cointreau

4,50

Tequila • Liquor 43 • Benedicte

4,50

Heineken tap

3,25

Palm • Wieckse Witte • Radler

3,75

Heineken 0.0% • Wieckse 0.0% • Radler 0.0%

3,75

Jenever • Vieux • Coebergh • Berenburg

3,50

Campari • Apfelkorn • Jägermeister

3,50

Advocaat

4,50

Ballentines • Jameson • The Famous Grouse

4,50

Port • Sherry • Martini

4,50

Joseph Guy • Calvados

7,00

WESTPOLDER AFKOOP
1,5 uur

12,00

ZUIDWESTPOLDER AFKOOP

2 uur

14,75

2,5 uur

17,50

3 uur

20,25

3,5 uur

23,00

3 uur

30,00

3,5 uur

33,50

4 uur

25,75

4,5 uur

28,50

4 uur

37,00

4,5 uur

40,50

5 uur

30,50

5,5 uur

32,50

5 uur

43,00

5,5 uur

45,50

6 uur

34,50

6,5 uur

36,50

6 uur

48,00

6,5 uur

50,50
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LOCATIEHUUR
Ochtend / middag

Dorsvloer
275,-

Terras
275,-

Korenbarg
275,-

Koestal
250,-

Hele schuur
225,-

Halve schuur
160,-

Ochtend & middag

485,-

475,-

475,-

425,-

350,-

250,-

Overdag & avond

675,-

650,-

650,-

600,-

475,-

300,-

Middag & avond

525,-

500,-

500,-

450,-

375,-

275,-

Avond

400,-

375,-

375,-

350,-

300,-

175,-

DAGDELEN

AUDIOVISUELE MIDDELEN

Ochtend: 08.00-13.00 uur

presentatiescherm,

Middag: 12.00-18.00 uur

geluidsinstallatie. In al onze ruimtes is één microfoon inbegrepen.

Onze dagdelen zijn als volgt opgebouwd:

De zaalhuur is inclusief het gebruik van ons wifi netwerk, een
whiteboard

(op

aanvraag)

en

Avond: 18.00-01.00 uur
Aanvullende av-middelen
Flip-over, met stiften

15,-

Extra microfoon

25,-

Headset

25,-

Prijzen zijn incl. BTW
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INFO

ROUTE

WIJZIGING AANTAL GASTEN

BEREIKBAARHEID

Uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst, ontvangen wij

Wij zijn gevestigd aan de rand van Berkel & Rodenrijs. Vlak aan de

het - voor de factuur bepalende - aantal gasten. Als er op de

N471 tussen Pijnacker en Rotterdam. Voor een routebeschrijving

bijeenkomst meer gasten zijn dan het opgegeven aantal, dan

verwijzen we je graag naar onze website.

worden deze kosten doorberekend op de eindfactuur.
Metrostation Westpolder ligt op zo'n 10 minuten loopafstand.
Vanaf hier neem je Metrolijn E Slinge. Deze rijdt tussen Rotterdam

BETALING

Wij sturen achteraf een factuur toe voor de bijeenkomst. Wij
verzoeken je vóór de bijeenkomst de juiste facturatiegegevens aan
te leveren.

en Den Haag.

PARKEREN

Wij beschikken over een ruim eigen (gratis) parkeerterrein.
Daarnaast zijn er 2 elektrische laadplekken beschikbaar.

VOORWAARDEN

Annulering binnen 24 uur: De volledige factuur wordt in rekening
gebracht.
Annulering 24 tot 48 uur: 75% van het factuur bedrag wordt in
rekening gebracht.
Annulering 48 tot 72 uur: 50% van het factuur bedrag wordt in
rekening gebracht
Annulering

72

uur

tot

een

week:

De

zaalhuur

wordt

doorberekend.
Tot een week voor de reservering kan kosteloos geannuleerd of
verplaatst worden.

t Manneke
Leeweg 33
2651 CL Berkel & Rodenrijs
010-5114976
info@tmanneke.nl
Meeting bij t Manneke

15

