WELKOM!
Een gastvrije ontvangst, een ontspannen tijd, een blijvende herinnering…
Onze locatie is centraal gelegen in Tilburg aan de mooie Piushaven en op steenworp
afstand van het centrum. Dankzij de centrale ligging, goede bereikbaarheid en sfeervolle inrichting bieden we een ideale locatie voor allerlei gelegenheden. Een unieke plek
aan de Piushaven waar onze brouwerij samen met het restaurant, de Albatros en het
grote terras op het water zorgt voor de ultieme bierbeleving waarmee je jouw gasten
zult verrassen en inspireren!

QUICK FACTS ALBATROS
• Ruimte voor 20 tot 150 personen
• Sfeervolle en luxe inrichting a la de rooksalons van de Titanic,
maar dan in een modern jasje
• Uitzicht op het water van de Piushaven
• Grote gezellige bar met keuken. Neem gerust plaats aan het aanrecht ;)
• Een DJ-booth die vrij gebruikt mag worden
• Heerlijke speciaalbieren uit eigen brouwerij, maar ook een ruim assortiment aan mooie
wijnen, gin-tonics, hoptails en andere verfrissende dranken: voor ieder wat wils!
• Een groot drijvend terras met prachtig uitzicht over de Piushaven
De Albatros leent zich dus perfect voor elke gelegenheid. Dankzij de bijzondere locatie,
stijlvolle inrichting en bovendien de gezellige en gemoedelijke sfeer kun je hier heerlijk genieten van je feestelijke gebeurtenis!

INHOUDSOPGAVE
LUNCH
DINER
BORRELARRANGEMENTEN
DRANKARRANGEMENTEN
BIERBELEVING
PRAKTISCHE INFORMATIE

LUNCH
Onze lunchkaart wordt regelmatig
vernieuwd zodat het past bij het
seizoen. Hierdoor weten wij u als
gast elke keer weer te verrassen met
heerlijke smaakcombinaties.

EXTRA TOEVOEGEN?
Alle luncharrangementen zijn uit te
breiden met*:
• Worstenbroodje			€ 4
• Saucijzenbroodje 			
€4
• Broodje bierkroket		
€5
• Huisgemaakte soep		
€ 5,50
*prijzen per persoon

À LA CARTE

Tot 12 personen
Á la carte kunt u ter plaatse bij ons
bestellen, onze kaart veranderd
met de seizoenen mee en kunt u
terugvinden op de algemene website.
Heeft u beperkt de tijd? Dan kunt
u de keuzes van te voren aan ons
doorgeven en serveren we de
gerechten op het gewenste tijdstip.

LUNCHBUFFET DELUXE
€18 pp

LUNCH PLATEAU ZOETIGHEDEN
€6,- p.p.

Vanaf 12 personen – geserveerd op tafel

LUNCH MET MIKMAKPLATEAUS
€24,- p.p.
Tot 20 personen – geserveerd op tafel

Lunchen met kwaliteit! Ambachtelijk
bereid en heerlijk belegd met
dagverse ingrediënten.

Op onze Mikmak plank kun je van alles
een beetje verwachten. Vis, vlees en
vegetarische gerechten.

Geserveerd op plateau’s krijgt u een
assortiment zoetigheden waarvan
sommige gemaakt met ons eigen bier!
uitgaande van 3 stuks p.p.

Wij serveren voor u een assortiment
op rustiek vers brood gepresenteerd
op mooie lunchplanken om samen
te delen. Belegd afhankelijk van het
seizoen en de huidige lunchkaart.

Ontzettend leuk om samen te delen,
meer het luxe borrelplanken feeling!

Tot 20 personen

DINER
Voor een heerlijk diner ben je bij ons
aan het juiste adres! Van een luxe
shared dining ervaring op ons terras
met uitzicht over de Piushaven, tot
een in 3 gangen uitgeserveerd family
style diner met bijpassende bieren.
Dat komt wel goed bij de Albatros!

FAMILY STYLE 		

					

€32,50

Tot 30 personen – geserveerd in 3 gangen
Culinair genieten, zittend met uw
gasten en samen delen. We serveren de gerechten op schalen,
planken en kleine schaaltjes. Samen delen en alles proeven!
1e gang: twee soorten nacho’s van de huidige borrelkaart
2e gang: twee soorten salades van de huidige kaart met brood en dips
3e gang: selectie van drie hoofdgerechten van de huidige dinerkaart.
+ FAMILY STYLE DESSERT €7,- p.p.
Aansluitend een passend dessert is mogelijk, en kan als
4e gang geserveerd worden in het family style diner!

DINNERBUFFET		

				

vanaf €34,50

Van 25 tot 80 personen
STEL JE EIGEN BUFFET SAMEN!
Kies jouw favoriete gerechten:
3 keuzes – €34,50
4 keuzes – €39,50
5 keuzes – €44,50

Mocht u gebruik willen maken van het
dinnerbuffet zitten daar standaard de
volgende gerechten bij;
• Broodbuffet
• Caesar salade (ook vegetarisch)
• Coleslaw
• Geroosterde aardappeltjes

DINER MET MIKMAKPLATEAUS

€24,-

Tot 20 personen – geserveerd op tafel
Op onze Mikmak plank kun je van alles een beetje verwachten. Vis,
vlees en vegetarische gerechten. Ontzettend leuk om samen te
delen, het luxe gevoel van samen borrelen en dineren.

WALKING DINNER

€43,50

Vanaf 25 tot 50 personen – uitgeserveerd aan de gasten
Een unieke ervaring! De gerechten worden uitgeserveerd in 5
rondes en zijn samen maaltijdvullend. Het menu? Ask the chef!
Heerlijke seizoensgebonden gerechten.
Alle gerechtjes worden geserveerd op disposables. Wenst u liever servies? Dan
vragen wij een meerprijs van €2 pp.

Ieder extra gerecht ter uitbreiding van het walking
dinner kost € 8,- p.p.

BORRELARRANGEMENTEN
Babyshower, vrijgezellenfeestje,
jubileum of iets anders te vieren? Met
onze borrelarrangement zit je altijd
goed!

BORREL À LA CARTE

Tot 20 personen – geserveerd op tafel

BORREL MET
MIKMAKPLATEAUS € 24,-

Tot 20 personen – geserveerd op tafel
De mogelijkheid tot á la carte borrelen
is er natuurlijk altijd nog. Op onze
algemene website kunt u de huidige
borrelkaart vinden en hieruit zelf een
selectie samenstellen passend bij uw
gezelschap.

Can’t decide? Op onze Mikmak plank
kun je van alles een beetje verwachten.
Vis, vlees en vegetarische gerechten.
Ontzettend leuk om samen te delen,
heerlijk luxe te borrelen en genieten.

PLATEAU ZOETIGHEDEN
€6,- p.p.
Tot 20 personen
Geserveerd op plateau’s krijgt u een
assortiment zoetigheden waarvan
sommige gemaakt met ons eigen bier!
uitgaande van 3 stuks p.p.

EXTRA LEUK!

HERINNERING VOOR THUIS // €8 pp
Flesje speciaalbier met stropdas
(eigen ontwerp) (v.a. 50 personen)
Bedank je gasten met een mooie
boodschap!

BORRELARRANGEMENTEN
LEUKE BINNENKOMERS

PARTYFOOD

Vanaf 20 personen - geserveerd op tafel

Vanaf 20 personen – uitgeserveerd aan uw gasten

Bij aanvang van je borrel/evenement
alvast een lekker hapje op tafel of gedurende de avond geserveerd, zodat je
gasten alvast van wat lekkers zijn voorzien? Standaard zetten wij al een luxe
notenmelange op tafel.

Verrassende hapjes, leuk gepresenteerd
om fris uit de hoek te komen op uw
feest! Goed te combineren met een leuk
tafelgarnituur. Onze bitterballen worden
volgens eigen receptuur gemaakt in
samenwerking met Boeuf Nature uit
Postel!

BROOD MET DIPS 			
€2,50
NACHO’S PULLED PORK		
€3,50
NACHO’S VEGA			€2,50
BOURGONDISCH PLANKJE
€4
HEALTHY PLANKJE		
€4
DORSTLESSERS
We zetten verschillende koude
frisdranken neer en berekenen dit op
nacalculatie. Op verzoek kan er
uiteraard een koud biertje worden
getapt of een heerlijke wijn worden
geschonken.

BITTERMIX € 7,50 p.p.
We gaan hierbij uit van 5 hapjes per
persoon
PARTYFOOD MEDIUM €12,50 p.p.
We gaan hierbij uit van 4 hapjes en 1 late
night snack per persoon
PARTYFOOD DELUXE € 17,- p.p.
We gaan hierbij uit van 6 hapjes en 1 late
night snack per persoon
LATE NIGHT SNACK 3,- p.p.
Puntzakje met verse frites en
mayonaise

DRANKARRANGEMENTEN
Vanaf 20 personen, minimaal 3 uur.
Natuurlijk horen bij een goed georganiseerde avond ook de nodige dorstlessende versnaperingen! Je kunt ervoor
kiezen om een drankarrangement af te
nemen waarbij je onbeperkt gebruik mag
maken van de geselecteerde dranken.

DRANK
ARRANGEMENT
BASIC

29 PP

BASIC

COMPLEET

3 uur

€29

€35

3,5 uur

€33,50

€40

4 uur

€38

€45

4,5 uur

€42,50

€50

5 uur

€47

€55

5,5 uur

€51,50

€60

6 uur

€56

€65

DRANK
ARRANGEMENT
COMPLEET

35 PP

+ €4,50 per extra half uur

+ 5 per extra half uur

Pils | Malt bier | Alle speciaalbieren op
tap (8) | Rode wijn | Witte wijn | Rosé
wijn | Bubbels | Frisdranken | Water |
Koffie | Thee

BASIC + Buitenlands gedestilleerde
dranken | Speciaalbieren op fles | Gintonics | Hoptails | Mocktails

Inclusief glaasje bubbels als
welkomstdrankje.

Inclusief glaasje bubbels als
welkomstdrankje.

BIERBELEVING
Onze zytholoog neemt je graag mee op
ontdekkingsreis door de wereld van
speciaalbier! Je leert niet alleen van alles
over onze eigen speciaalbieren, maar door
het proeven van onze speciaalbieren uit
eigen brouwerij mét bijpassende hapjes
komen de smaken nog beter tot hun recht.
Een hele gezellige rondleiding of proeverij
waarbij waar je de lekkerste bieren en
hapjes proeft en als ware bierkenner weer

RONDLEIDING 			
21 pp
Rondleiding in de brouwerij à 1 uur 		
Incl. 3 proefglazen speciaalbier
PROEVERIJ 			
34,50 pp
Proeverij met rondleiding à 2 uur
Incl. 5 proefglazen speciaalbier,
bijpassende hapjes en interactieve bierquiz.

naar huis gaat!

EXTRA LEUK!

HERINNERING VOOR THUIS // €8 pp
Flesje speciaalbier met stropdas
(eigen ontwerp) (v.a. 50 personen)
Bedank je gasten met een mooie
boodschap!

PRAKTISCH
LOCATIE & AANTAL GASTEN
Bij het plaatsen van een reservering voor een groep reserveren we een aantal tafels voor
het gezelschap en zijn we op de Albatros tevens geopend voor andere gasten.
De Albatros bestaat uit twee gedeelten: Stuurboord en Bakboord. Deze twee gedeelten zijn
middels een glazen schuifwand van elkaar te scheiden. Zo kunnen we ook de gelegenheid
creëren om over een eigen ruimte te beschikken met het gezelschap. Wil je daarvan graag
gebruik maken?
Neem dan contact met ons op over de kosten en mogelijkheden!
Faciliteiten
Bij afhuur kunt u gratis gebruik hiervan maken:
• Beamer & projectiescherm
• DJ-booth of ons eigen muzieksysteem met eigen muzieklijsten
• Flipover
• Microfoon

Het drijvend terras daarnaast is dankzij het ruime oppervlak ook zeer geschikt voor het
ontvangen van grotere gezelschappen. Hierbij hebben we altijd de mogelijkheid om een
gezellige hoek op het terras te creëren waarbij je met het eigen gezelschap bij elkaar zit.
Het is niet mogelijk om voor een gezelschap onder de 100 personen het volledige terras af
te huren. Voor een gezelschap boven de 100 personen overleggen we graag met jullie over
de wensen en mogelijkheden.
GOED OM TE WETEN
• Gebruik muziekboxen en verlichting is inbegrepen bij eventuele zaalhuur. U kunt
gebruik maken van ons eigen muzieksysteem indien gewenst met standaard
muzieklijsten.
• Alle kosten zijn inclusief personeel, gebruik van alle faciliteiten en schoonmaakkosten.
• Toiletten blijven, bij gedeeltelijke huur, beschikbaar voor andere gasten. Deze kunnen
via de hoofdingang binnen komen en komen dus niet verder in de boot.
• Het terras is grotendeels overdekt met waterdichte parasols. Er zijn windschermen
en heaters maar desalniettemin speelt het weer ten allen tijde een rol.

MUZIEK
De juiste muziek maakt jullie
gelegenheid natuurlijk helemaal compleet.
Dankzij de professionele muziekinstallatie
en DJ Booth in de Albatros zijn er allerlei
mogelijkheden. Uiteraard kunnen wij onze
eigen lijsten afspelen. Het is ook mogelijk
om je eigen muzieklijsten aan te sluiten
zodat je eigen favoriete hitjes door de
speakers klinken.
Ben jij meer op zoek naar een swingend
dansfeest met DJ? Deze kan zich zo
installeren in de DJ Booth halverwege de
boot of in de punt van de boot zijn eigen
installatie neerzetten. Omdat wij het
belangrijk vinden dat een DJ precies de
muziek draait die past bij jou wensen, laten
we het contact graag aan de organisator
zelf over. Onderstaand de contactgegevens
van 2 DJ’s die regelmatig bij ons draaien.
Neem gerust contact met ze op voor meer
informatie. Heb je zelf al een andere DJ in
gedachten? Dat is
natuurlijk ook geen enkel probleem!
DJ Remo:
DJ Joep:

06 51 56 73 24
06 39 31 35 73

REGLEMENT
• Als de locatie wordt afgehuurd geven we
jullie graag de ruimte om voor aankleding
of versiering te zorgen. Het verzorgen
hiervan mag de organisatie zelf op zich
nemen en we spreken hiervoor graag een
geschikt moment af.
• Het gebruik van confetti, wensballonnen
of rijst is niet toegestaan op onze locatie.
Indien dit gebruikt wordt zijn we
genoodzaakt om hiervoor €300,- aan
schoonmaakkosten in rekening te
brengen.
• Indien er tijdens het evenement extra
materialen benodigd zijn zoals barren,
glaswerk of serviesgoed zullen we dit in
overleg huren. De kosten hiervoor worden
door gefactureerd.
• We gaan ervan uit dat iedereen met zorg
omgaat met onze locatie en het interieur.
Mocht er schade aan onze eigendommen
ontstaan doordat hier niet zorgvuldig mee
om is gegaan zijn we genoodzaakt om
bijkomende kosten door te berekenen.

ALGEMENE VOORWAARDEN
• Graag ontvangen we 5 dagen voorafgaand
aan het evenement het definitief aantal
gasten. Hierbij hanteren we een marge van
10% van het aantal personen wat is
opgenomen in de offerte. Gaat het om
grotere afwijkingen in aantallen? Dan
kunnen we niet garanderen dat we dit
(kosteloos) kunnen aanpassen.
• Is het definitief aantal gasten niet tijdig
doorgegeven? Dan zijn we genoodzaakt
om hiervoor kosten in rekening te brengen.
Aanbetaling & annulering bij het afhuren
van (een deel van) de locatie
• Bij het afhuren van de locatie vragen we
3 weken voorafgaand aan het evenement
een aanbetaling van 10% van de
offertesom.
• In het geval van annulering korter dan drie
weken voor de overeengekomen datum
zijn we genoodzaakt om 10% van de
offertesom in rekening te brengen, gelijk
aan de aanbetaling die is gedaan. Als er
wordt gewerkt met kosten op nacalculatie
wordt hiervan een inschatting gemaakt

• Kan het evenement vanwege overmacht
niet plaatsvinden op de overeengekomen
datum? Tot drie weken voorafgaand aan
het evenement kan dit kosteloos worden
verzet. Hierbij is het niet noodzakelijk om
direct een nieuwe datum vast te leggen.
• Graag ontvangen we uiterlijk vijf dagen
voorafgaand aan het evenement het
definitief aantal gasten. Als het
evenement binnen deze vijf dagen wordt
gecanceld, brengen we 20% van de
offertesom in rekening. Als er wordt
gewerkt met kosten op nacalculatie wordt
hiervan een inschatting gemaakt.
• In het geval van no show (zonder
annulering niet op komen dagen) brengen
we hiervoor 100% van de overeengekomen
prijs in rekening. Als er wordt gewerkt met
kosten op nacalculatie wordt hiervan een
inschatting gemaakt.

Aanbetaling & annulering bij een
reservering voor een groep van min. 10
personen zonder hierbij de locatie af te
huren
• We hanteren geen aanbetaling voor een
reservering van een groep waarbij de
locatie niet wordt afgehuurd.
• Uiterlijk vijf dagen voorafgaand aan de
overeengekomen datum ontvangen we
graag het definitief aantal gasten. Hierbij
hanteren we een marge van 10% van het
aantal personen wat is opgenomen in de
offerte. Gaat het om grotere afwijkingen in
aantallen? Dan kunnen we niet garanderen
dat we dit (kosteloos) kunnen aanpassen.
• Als de reservering binnen deze vijf dagen
wordt geannuleerd zijn we genoodzaakt
om hiervoor 10% van de overeengekomen
offertesom in rekening te brengen. Als er
wordt gewerkt met kosten op nacalculatie
wordt hiervan een inschatting gemaakt.
• In het geval van no show (zonder
annulering niet op komen dagen) brengen
we hiervoor 100% van de overeengekomen
prijs in rekening. Als er wordt gewerkt met
kosten op nacalculatie wordt hiervan een
inschatting gemaakt.

