LET’S CELEBRATE TOGETHER

PARTY
WITH A BLEY TWIST
Wat een jaar is het geweest! Tijd om het af te sluiten
met een feestje! En tijd om het nieuwe jaar goed te beginnen! Bij Bleyenberg ben je daarvoor aan het juiste
adres. Vijf verdiepingen horeca, van de rooftop tot de
kelder, eindeloze mogelijkheden. Of het nou gaat om
een borrel, diner of feest. Wij zorgen dat ieder event
een feestje wordt!

PRIVATE DINING
Onze stijlvolle & gezellige ruimtes op de eerste
verdieping: de De Boer, de Cortenbach & de Cappon
zijn perfect voor een private dining van 8 tot 20
personen.
Meer ruimte nodig? De Martinus, op de tweede
verdieping, is perfect voor diners tot 80 personen. Een
‘walking diner’ kunnen we zelfs tot 110 personen
verzorgen. We denken altijd mee en zorgen graag voor
een onvergetelijk event!

PARTY TIME!
ROOFTOP ‘HET DAK’
EN ‘DE KANTINE’
Borrels voor groepen (10- 90 personen) of een feest
met een DJ (tot 120 personen), op onze rooftop altijd
een succes! Ook walking diners of een buffet zijn hier
mogelijk (tot 80 personen).
Op de begane grond vind je ‘De Kantine van Bleyenberg’,
ons restaurant. Ook hier kun je perfect terecht voor
borrels, diners of een feest.

BLEYENBERG
EXCLUSIEF
Voor 250 tot 450 personen hebben wij speciale opties
en mogelijkheden om exclusief een, twee of meerdere
verdiepingen om te toveren tot partyspace. Een DJ op
Het Dak, borrelen in De Martinus en ook nog even naar
de kelder voor een Karaoke sessie? Jij en je collega’s
zullen een onvergetelijke avond hebben!

BORREL & BITES
GIMME! SNACKS				6.5

BITES DELUXE 				27.50

Veggie crisps, bitterballen,
cheese sticks & fried ravioli

Veggie Crisps, charcuterie & olives,
fried ravioli, fishcakes,
cauliflower bites, mini chicken skewer
& mini prawns skewer

IT’S RAINING SNACKS 			

9.5

Bread & aioli, veggie crisps,
bitterballen, cheese sticks,
fried ravioli & spring rolls

BITE ME! 					15.75
Bread & aioli, charcuterie & olives,
veggie crisps, bitterballen,
spring rolls, cheese sticks,
& fried ravioli

LATE NIGHT SNACKS
Sweet potato fries				

5.5

With vegan mayo

Truffle fries 					5.5
Truffle mayo & parmesan			

Beef & cheese slider				

6.5

With a crispy onion ring

Celeriac slider VEGAN

			7

Homemade with grenadine onions

SHARED
X-MAS BREAKFAST
Griekse stijl yoghurt met fruit & noten granola
Salade van gerookte zalm
Roerei op een brioche broodje
Toast met verse jam
Kerststol of frans gebak

Van 8 tot 30 personen
€ 31.5 p.p.

FESTIVE DINNER
Starters
Spiced pumkin soep
Wild carpaccio
met spruitjes, hazelnoten en rode wijn dressing

Mains
Caramelized aubergine
Ginger & miso glaze, sesame, wakame, crispy tempeh
Japanese Caesar salade met crispy tofu
Romaine sla, miso dressing, komkommer, sesam, croutons, edamame
Dry aged steak
met truffel mouseline, asperge en een jus van truffel en zilveruitjes
Op de huid gebakken kabeljauw
met baby paksoi, pastinaakcrème en een saus van saffraan beurre blanc

Desserts
Peanut butter parfait
met salted caramel, amandel en cacao crumble, blueberries
en soft chocolete
Cheesecake
met bosvruchten compote en vers fruit
Van 8 tot 30 personen
€42.5 p.p.

WALKING DINNER
Japanese Caesar salade met crispy tofu
Romaine sla, miso dressing, komkommer, sesam, croutons, edamame
Sea bass ceviche
Met gepekelde rode kool, guacamole en pico de gallo
Black Angus beef slider
Met tomaat, augurk en Bleyenberg saus
Falafel brioche
Met tahin, granaatappel dressing en hummus
Caramelized aubergine
Ginger & miso glaze, sesame, wakame, crispy tempeh
Sate lilit
Gemaakt van kabeljauw en krab met een spicy dip
Loaded kimchi fries
Cheesecake
met bosvruchten compote en vers fruit.

Van 50 personen 100 personen
4 dishes €35 p.p.
5 dishes €40 p.p.
6 dishes €44 p.p.

BUFFET
Brood en dips

Sides

Diverse broodjes met aioli en pesto

Fried rice
Chineese style fried rice, doperwten, omelette en paksoi
Mexican sweet potato
Met chipotle mayo
Steamed broccolini
Met almond romesco saus
Bloemkool uit de houtskool oven
Met granaatappel dressing, amandel dukkah,
tahine en sesamzaadjes

Salade
Bang bang chicken noodle salade
Eggnoodles, cashewnoten, coriander, napa cabbage, sesam
zaadjes en chilli
Persian cracked wheat salade
Met granaatappel, peterselie, lemon en biet

Mains
Sticky coq
corn fed chicken drumsticks en guinness glace
Glazed salmon
met een Japanse kabyaki saus, sesam en bosui
Caramelized aubergine
Ginger & miso glaze, sesame, wakame, crispy tempeh

Sweets
Tiramisu
Cheesecake
met bosvruchten compote en vers fruit

Van 30 personen tot 100 personen
€45 p.p.

LET’S MAKE IT
HAPPEN
Vragen over mogelijkheden of
beschikbaarheid?
We horen het graag!
events@bleyenbergdenhaag.nl
+316 11 233 571
Get social!
Instagram @bleyenberg
Facebook Bleyenberg Den Haag

