Beste meneer/mevrouw
Wat leuk dat u interesse heeft om met een groep (groter dan 10 personen) Restaurant
LE:EN te bezoeken!
Voor gezelschappen die bij LE:EN willen samenkomen, hebben wij diverse
reserveringsmogelijkheden. U kunt via deze mail boeken voor een bezoek in Restaurant
LE:EN en/of voor gebruik van onze zaal achter LE:EN genaamd NEEL. In zowel LE:EN als
NEEL kunt indien gewenst gebruik maken van een van de volgende arrangementen.
Drankconsumptie gaat in principe op basis van nacalculatie. Bij uitzondering is drankafkoop
(aanvullend op bovenstaande arrangementen) binnen een vooraf vastgesteld tijdslot
mogelijk.
LUNCH

-

€14,- p.p. Kleine LE:EN lunch. Verrassing van de chef volgens het shared diningconcept.

-

€20,- p.p. Grote LE:EN lunch. Uitgebreide verrassing van de chef volgens het
shared dining-concept.

BORREL

-

€8,- p.p. Klein borrelhappenarrangement. Bread & Dips (1 portie per 4 gasten)
en 4 borrelhapjes p.p. Denk hierbij aan: Japanse kiprotsen, vegetarische loempia’s,
vegan gyoza’s en krabrolletjes.

-

€15,- p.p. Groot borrelhappenarrangement. Bread & Dips (1 portie per 4
gasten) en 4 borrelhapjes p.p. Denk hierbij aan: luxe sushi (o.a. met sprinkhaan,
asperge of avocado) en Aziatische borrelgarnituur.

DINER

-

€30,- p.p. 3-gangen verassingsmenu. Shared dining inclusief Bread & Dips
vooraf, exclusief dessert.

-

€35,- p.p. 4-gangen verassingsmenu. Shared dining inclusief Bread & Dips
vooraf en dessert na afloop.

Afhankelijk van de wens en de grootte van de groep kunnen de diner-menu’s zittend of als
Walk & Dine geserveerd worden. Bij gezelschappen groter dan 40 personen raden wij het
boeken van een Walk & Dine aan.

EXTRA INFORMATIE OVER NEEL
Op dit moment is onze besloten ruimte NEEL op de door u aangegeven datum nog
beschikbaar.
We werken voor gebruik van NEEL met minimale omzetgaranties per dagdeel:
MA/DI/WO €650,- DO €950,- VR/ZA €1250,- ZO €650,Wanneer u in NEEL niet voor bovengenoemde bedragen wenst te consumeren, verwerken
wij de minimale omzetgarantie als zaalhuur. De twee dagdelen waaruit u hierbij kunt
kiezen, lopen in de regel van 11:00 tot 17:30 uur en van 18:00 tot 00:30 uur.
In NEEL kunt u ook van dagarrangementen gebruik maken:

-

€40,- p.p. NEEL klein dagarrangement. Onbeperkt koffie, thee en water.
Spekkoek bij ontvangst. Uitgebreide Aziatische verrassingslunch van de chef.

-

€50,- p.p. NEEL groot dagarrangement. Onbeperkt koffie, thee en water.
Spekkoek bij binnenkomst. Roze Bunker-limonades bij de lunch, overige
frisdranken buiten de lunch om. Uitgebreide Aziatische verrassingslunch van de
chef.

Het standaard drankassortiment van NEEL is: Grolsch Kornuit Pilsener (op fles of tap),
Grolsch 0.0, Grolsch Radler, Caillou Sauvignon Blanc (witte wijn), Caillou Malbec (rode
wijn), Caillou Gamay (rose), Pepsi cola, Pepsi cola light, Royal club tonic, Royal club ginger
ale, Lipton ice tea green, plat- en bruiswater.
Ziet u graag specifiek iets toegevoegd aan dit assortiment? Maak uw wensen op tijd
kenbaar, dan kunnen we veel mogelijk maken.
Denk bij het verlaten van NEEL eraan om alles op te leveren zoals u het aantrof.

EXTRA INFORMATIE VOOR ALLE GROEPSRESERVERINGEN:
Lust u iets niet? Is er iemand met een voedselallergie? Laat het ons uiterlijk 24 uur van
tevoren weten. We kunnen alleen rekening houden met bepaalde allergieën en diëten mits
deze tijdig van tevoren worden doorgegeven.
Komt u onverhoopt met minder gasten, geen probleem! Bel ons wel zo snel mogelijk (tot
15:00 op de dag van uw reservering), want onaangekondigde no-shows moeten wij helaas
in rekening brengen.
Wanneer u op factuur wilt betalen, stuurt u ons de correcte factuurgegevens per mail door
bij bevestiging van uw boeking. Vergeet niet om aan het einde van uw bezoek uw rekening
te sluiten! Dit doet u door bij vertrek uw rekening bij de bediening op te vragen en te
ondertekenen. U krijgt van ons een kopie mee naar huis.
Ik hoor graag wat uw voorkeur heeft en of wij een reservering mogen plaatsten!

