Menukaart
Laat u zich een avondje verrassen door onze keukenbrigade:
Verrassingsmenu*
3-gangen verrassingsmenu
4-gangen verrassingsmenu
5-gangen verrassingsmenu

Prijs
€ 35,00
€ 45,00
€ 52,50

Arrangementen
3-gangen bier- of wijnarrangement
4-gangen bier- of wijnarrangement
5-gangen bier- of wijnarrangement

Prijs
€ 21,50
€ 26,50
€ 32,00

Voor extra mogelijkheden of acties check het aanbod op de tafel.
* speciale wensen kunnen altijd doorgegeven worden

a la carte
A la carte gerechten worden in overleg en naar wens gemaakt.
De mogelijkheden zijn:
Zeebaars
Eendenlever
Ossenhaas

Zwezerik
Heilbot
Garnalen

Deze gerechten kunt u als voorgerecht of hoofdgerecht bestellen.
voorgerecht € 15,00 hoofdgerecht € 27,50

De Foyer
In de foyer is het mogelijk een feestje te houden tot 60 personen. Voor groter gezelschappen hebben wij
onze zaal tot 175 personen.
We verzorgen arrangementen vanaf 3.5 uur voor €29,50 p.p. Hierbij ontvang je verschillende soorten
hapjes, snacks, warm en koud. Inclusief het *basisdranken pakket:(koffie/thee, fris, tapbier, malt, wijn
(wit, rosé en rood), port, sherry en vermouth)
De mogelijkheid om uit te breiden met gerechtjes zijn €10,- p.p. Hier vallen 4 gerechtjes onder met
gemixte plateau’s en koude en warme snacks.De keuze is er ook om alleen gerechtjes te ontvangen (8
gerechten) voor €40,00 p.p.

De zaal
Een buffet is in de zaal of eventueel in het restaurant is mogelijk vanaf 30 personen. Waarbij een keuze uit
2 soorten soep is, stokbrood met kruidenboter en tapenade. Verschillende soorten salades, in shaffing
dishes, warmvlees, saté, gehaktballetjes, vis soorten, aardappelgratin, rijst, friet, warme groentes, lasagne,
verschillende gefrituurde mix-hapjes, etcetera. Hierna is er nog een dessertbuffet mogelijk, met
verschillende soorten fruit, mousse, ijs en taartjes.
De prijs hiervan is €29,50 p.p. voor volwassenen
Kinderen tussen de 10 en 15 jaar €19.50 p kind
Onder de 10 jaar bespreekbaar
Het basisdranken pakket is ook alleen te boeken vanaf 4 uur en bestaat uit:
koffie/thee, fris, tapbier, malt, wijn (wit, rosé en rood), port, sherry en vermouth, hiervan zijn de kosten
€5,50 p.p. per uur.
Voor alle andere soorten dranken wordt de normale restaurantprijs berekend.
Vraag gerust naar de mogelijkheden!

Kookstudio
U kunt bij ons ook terecht voor kookworkshops. In tegenstelling tot de meeste kookstudio’s kunt u bij ons
geen kookcursus volgen met een vast aantal lessen. Bij BRL kunt u, indien er plaats is, gewoon beginnen
en stoppen wanneer u geen interesse meer heeft.
Het minimum aantal personen is 8.
Tijdens een workshop maak je een vier gangen diner. (ben je met meer personen, dan maak je iets meer
gangetjes maar dan kleiner.)Het menu wordt vastgesteld door ons en hierin komt vis, soms een vegetarisch
gerecht, vlees en zoet in terug.
De workshop start rond de klok van 18.00, zodat je tegen 19.30/20.00 aan tafel gaat. We houden
graag rekening met allergieën (denkende aan gluten, lactose, fructose, etc) graag deze van te voren
kenbaar maken. Steeds wordt er in koppels van twee een volgende gang klaar gemaakt waardoor tegen
22.30/23.00 de avond afgesloten wordt.
De kosten voor een kookworkshop zijn €55,- p.p. dit is dus inclusief, menu, omschrijving, uitleg, schort,
4-gangen diner, inclusief basis dranken.
Heeft u hier interesse in of wilt u meer informatie neem dan even contact met ons op.

Terras
Met mooi weer kunt u extra genieten op ons terras of beter gezegd binnentuin. Weg van de drukte en toch
dicht bij het centrum. Dat is wat ons terras extra aantrekkelijk maakt.
Zodra het weer het toelaat dan zorgen wij ervoor dat het terras klaarstaat om buiten te dineren.
Wilt u voor uw bedrijfslunch of andere lunchafspraak buiten plaatsnemen? Neem dan contact met ons op
voor de mogelijkheden die wij hierin kunnen aanbieden.
Wij staan graag voor u klaar.

Leerbedrijf
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een term die de afgelopen jaren veel gebruikt is en soms
misschien wel misbruikt. In het geval van het leerbedrijf binnen restaurant Bij Roel Linssen, beter bekend
als BRL, in Venray is dat zeker niet het geval. Roel Linssen, eigenaar van BRL, wil met het leerbedrijf echt
iets toevoegen aan de maatschappij en in het bijzonder aan het leven van de medewerkers die bij het
leerbedrijf werken.
Gemiddeld zijn er 10-15 deelnemers die allerlei verschillende (ondersteunende) werkzaamheden binnen
het restaurant vervullen. Denk hierbij aan het helpen met de voorbereiding van het eten, snijden van
groentes en vacuüm pakketten maken. De gevorderden, die meer willen, mogen ook in de avond en/of
tijdens feestjes meehelpen.
De achtergronden zijn zeer divers: de leeftijd varieert van 18 tot 60 jaar, mannen en vrouwen en
verschillende nationaliteiten. Het aantal uren dat ze aan het werk zijn binnen het leerbedrijf wordt in
samenspraak met hun begeleider bepaald. Na een ½ tot 1 ½ jaar stromen de deelnemers uit naar betaald
werk of er worden in samenspraak met de gemeente Venray andere keuzes gemaakt.
Wij vertellen er graag meer over!

Bedankt voor uw
komst!

www.bijroellinssen.nl | 0478- 745035 |
info@bijroellinssen.nl

