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‘

Geachte Gast,
Bedankt voor uw interesse in de banqueting mogelijkheden van Grand Café de
Weerter Bazaar. Wij beschikken over twee sfeervolle zalen die geschikt zijn voor
zowel zakelijke als privéactiviteiten, deze bevinden zich op de eerste verdieping
van ons sfeervolle grand café. Onze zalen zijn alleen te bereiken per trap.
Grand Café de Weerter Bazaar ligt aan de Markt in het centrum van Weert.
Weert is een perfect uitvalsbasis door de centrale ligging aan de A2, en de
eindeloze mogelijkheden die deze stad biedt. Daarnaast hebben wij in de buurt
voldoende parkeergelegenheid.
Grand Café de Weerter Bazaar staat bekend om zijn sfeervolle kindvriendelijke
karakter, en grote terras. Wij hebben een uitgebreide lunch- en dinerkaart.
In deze map willen wij u een overzicht geven van de mogelijkheden die wij
kunnen aanbieden op banquetinggebied.
Met vriendelijke groet,
Team Grand Café Weerter Bazaar
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Informatie Zalen
Grand café de Weerter Bazaar heeft twee zalen tot zijn beschikking.
Zaal Aan de Markt is onze grote zaal en is geschikt voor feesten, partijen en voor
zakelijke activiteiten.
⚫ Inhoud 55 m2
⚫ Max capaciteit 100 pers.
⚫ Bar met 2 tappunten
⚫ Muziekinstallatie
⚫ Sfeerverlichting
⚫ Wifi
⚫ Vaste beamer & scherm
⚫ Flipover
⚫ Garderobe

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Zaal Aan de Munt is met name geschikt voor zakelijke
activiteiten.
Inhoud 27 m2
Max capaciteit 20 pers.
Mobiele beamer & scherm
Wifi
Flipover
Garderobe

Huren?
Beide zalen zijn te reserveren exclusief extra faciliteiten en personeel.
Zaal aan de Markt:
1 dagdeel (t/m 4 uur)
€ 80,2 dagdelen (t/m 8 uur)
€ 120,Zaal aan de Munt:
1 dagdeel (t/m 4 uur)
€ 60,2 dagdelen (t/m 8 uur)
€ 100,-
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Zakelijk
Onze zalen zijn geschikt voor meetings, vergaderingen, workshops, cursussen en
presentaties.

Vergaderarrangementen inclusief: (vanaf 6 pers.)
- Zaalhuur
- Koffie/ thee
- Water
- Beamer/ flipover
- Schrijfgerei
- Wifi
Frisdrank wordt standaard geleverd op nacalculatie tegen meerprijs
€ 2,60 per consumptie
Aan de Markt
Aan de Munt
1 dagdeel ( t/m 4 uur) =
€ 15,- pp
€ 10,- pp
2 dagdelen (t/m 8 uur) =
€ 19,95 pp
€ 15,- pp
Vergaderlunch
De lunch wordt in overleg in het restaurant of in de zaal geserveerd.
Andere opties voor lunch zijn ook bespreekbaar.
Optie 1:
Soep met brood en kruidenboter
€ 5,50 pp
Optie 2:
Soep met 2 luxe belegde broodjes
€10,00 pp
Vergaderdiner
Het diner wordt in overleg in het restaurant of in de zaal geserveerd.
Optie 1:
2 gangen diner
(voor of soep of hoofd en na)
vanaf€ 25,50pp
Optie 2:
3 gangen keuzemenu van de kaart
vanaf € 29,50 pp
(voor of soep, hoofd en na)
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Iets te vieren?

Zaal ‘Aan de Markt’ is geschikt voor feesten van alle soorten en maten.
De mogelijkheden zijn eindeloos en samen kunnen we een onvergetelijk feest of
partij organiseren.

Feestarrangementen
Feestarrangementen worden berekend per persoon, tot maximaal 5 uur feest.
De arrangementen zijn inclusief zaalhuur, personeel en extra faciliteiten, vanaf
minimaal 25 personen. Onder dit aantal wordt er zaalhuur bijgerekend.
Afhuren inclusief drank
bier/ fris / wijn / koffie / thee

€ 29,50 pp

Afhuren inclusief drank & snacks
Bier / fris / wijn / koffie / thee
Bitterballen / gemengde hapjes á stuks 6 pp

€ 33,50 pp

Afhuren inclusief drank & buffet (pagina 7 t/m 9)
Bier / fris / wijn / koffie / thee
Optie 1
Warm / koud buffet
Optie 2
Warm / koud buffet incl soep
Afhuren inclusief drank & diner
Bier / fris / wijn / koffie / thee
3 gangen diner incl soep
3 gangen diner incl voorgerecht

€ 49,50 pp
€ 52,50 pp

€ 54,50 pp
€ 59,50 pp

Extraatjes?
Wij kunnen ook zorgen voor gebak aan het begin of tijdens een bijeenkomst,
vergadering of feest.
Appeltaart
Limburgse vlaai
Warme wafel kersen & slagroom

€ 4.10 per stuk
€ 4.00 per stuk
€ 3,25 per stuk
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Buffet optie 1

Koud:
✓ Salade van aardappel met broccoli en tomaat
✓ Pastasalade met zongedroogde tomaatjes en zonnebloempitten
✓ Rundercarpaccio met een Italiaanse salade
✓ Gerookte kipfilet met een romig kerriesausje
✓ Italiaanse mozzarella met tomaat en basilicumpesto
✓ Gemengde vegetarische salade
Warm:
✓ Varkenshaasspies met satésaus en kroepoek
✓ Kabeljauwfilet met een rijk gevulde tomatenjus
✓ Parelhoenfilet met saus van courgette en paprika
✓ Vegetarische lasagne
✓ Warme groenten
✓ Aardappelgratin
✓ Friet
✓ Indonesisch gekruide rijst
Buffetoptie 2
Soep:
✓
✓
Koud:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tomatensoep met croutons (V)
Soep van de Chef!
Salade van aardappel met broccoli en tomaat
Pastasalade met zongedroogde tomaatjes en zonnebloempitten
Rundercarpaccio met een Italiaanse salade
Gerookte kipfilet met een romig kerriesausje
Italiaanse mozzarella met tomaat en basilicumpesto
Gemengde vegetarische salade

Warm:
✓ Varkenshaasspies met satésaus en kroepoek
✓ Kabeljauwfilet met een rijk gevulde tomatenjus
✓ Parelhoenfilet met saus van courgette en paprika
✓ Vegetarische lasagne
✓ Warme groenten
✓ aardappelgratin
✓ Frietjes / wedges
✓ Indonesisch gekruide rijst
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Algemene informatie
Grand café Weerter Bazaar
Markt 17
6001 EJ Weert
0495-53 33 36
info@weerterbazaar.nl
volg ons via Facebook .

Routebeschrijving
Vanaf Eindhoven
✓ Volg de A2 / E25 naar Eindhovenseweg Weert
✓ Neem afrit 38 Weert Noord richting Weert-Noord / stramproy
✓ Neem bij de rotonde op de eindhovensweg de 2e afrit
✓ Bij de stoplichten sla linksaf bij de kasteelsingel
✓ Sla rechtsaf Verstraetenweg
✓ Vervolg de weg tot de Korenmarkt
✓ Op de markt ligt Grand Café de Weerter Bazaar
Vanaf Maastricht
✓ Volg de A2 richting Eindhoven
✓ Neem afrit 40 kelpen-Oler richting Weert
✓ Volg de N280 Roermondseweg richting Weert
✓ Rij Weert binnen, sla op de Emmasingel rechtsaf
✓ Sla linksaf Verstraetenweg
✓
✓

Vervolg de weg tot de Korenmarkt
Op de markt ligt Grand Café de Weerter Bazaar

Trein:
✓ Station Weert
✓ Steek het station over richting
Stationsstraat / Centrum
✓ Vervolg weg Langstraat, Op de markt ligt
Grand Café de Weerter Bazaar

Warm
Welkom! Bij
de Weerter
Bazaar

