
Brasserie Groep,  
jouw partner voor events



Brasserie de Poort is sinds 1999 gevestigd in 
een van de twee laatste stadspoorten van 
Leiden. Een prachtig historisch pand uit 1667. 
De Poortwachterszaal op de eerste verdieping 
mét dakterras is misschien wel de mooiste 
zaal van Leiden.

De ligging van Brasserie de Poort aan 
het water biedt vele voordelen. Je stapt 
bijvoorbeeld na een vergadering, voor de 
deur aan boord van een van onze sloepen 
met schipper en vaart zó de binnenstad in.

Waarom Brasserie de Poort?
• Unieke authentieke zaal
• Privé dakterras 
• Aan de rand van het centrum
• Aan het water



De historische Poortwachterszaal is misschien wel de mooiste zaal van Leiden en bevindt zich op de 
eerste verdieping van Brasserie de Poort. Wat de ruimte bijzonder maakt is het fantastische aangrenzende 
dakterras. Vanaf daar heb je uitzicht over Leiden en het water. De zaal is toegankelijk via een trap en een 
lift van 130 bij 80 cm. De lift is niet geschikt voor een elektrische rolstoel. De huur van de zaal bedraagt €175 
per dagdeel.

Vergaderen in de 
Poortwachterszaal

Voorzieningen
 beamer (HDMI + VGA)
 scherm
 geluidsinstallatie
 microfoon
 flip-over

aantal 
personen 24 30

opstelling

blok u-vorm theater carré

14 28



Naast het park De Houtkamp in Leiderdorp 
vind je sinds 2004 Brasserie Park. De brasserie 
deed vroeger dienst als boerderij en dat 
straalt het gebouw nog helemaal uit, mede 
door de authentieke luikjes, houten balken en 
melkbussen aan het plafond.  

De ruim opgezette brasserie beschikt over 
een groot terras en vier aparte zalen. Van klein 
tot groot, elk met een eigen terras. Daardoor 
zijn de mogelijkheden bij Brasserie Park 
eindeloos.

Waarom Brasserie Park?
• Meerdere zalen, klein tot groot
• Dichtbij de snelweg (A4)
• Gratis parkeren
• Aan de rand van een groot park
• Bereikbaar met OV



De Herenkamer is de kleinste en daarmee meest knusse ruimte van Brasserie Park in Leiderdorp. 
De huur van de zaal bedraagt €175 per dagdeel.

Vergaderen in 
de Herenkamer

aantal 
personen

opstelling

14

blok lange tafel

17-24

Voorzieningen
 beamer (HDMI + VGA)
 scherm
 geluidsinstallatie
 microfoon
 flip-over



De hooiberg is een 6-hoekige ruimte en biedt een prachtig zicht op park de Houtkamp. Vanwege de 
ruimtelijke opzet kun je met de tafelopstelling alle kanten op. De huur van de zaal bedraagt €175 per dagdeel.

Vergaderen in 
de Hooiberg

aantal 
personen 19 50

opstelling

30

blok u-vorm theater carré cabaret klas

32

Voorzieningen
 beamer (HDMI + VGA)
 scherm
 geluidsinstallatie
 microfoon
 flip-over

20 28



Liever iets meer afgelegen van de gezelligheid van Brasserie Park? Dan biedt de intieme Tuinzaal uitkomst. 
De zaalhuur bedraagt €175 per dagdeel.

Vergaderen in 
de Tuinzaal

aantal 
personen 14

opstelling

10-14

blok u-vorm theater klas

16 16

Voorzieningen
 beamer (HDMI + VGA)
 scherm
 geluidsinstallatie
 microfoon
 flip-over



De Blauwe Vogelzaal is een prachtige ruime zaal met een statig karakter. Ideaal voor een presentatie of lezing 
voor een groot gezelschap. De zaalhuur bedraagt €250 per dagdeel.

Vergaderen in de 
Blauwe vogelzaal

aantal 
personen 90

opstelling

blok u-vorm theater carré cabaret klas

38 38-58 40-50 40-55

Voorzieningen
 beamer (HDMI + VGA)
 scherm
 geluidsinstallatie
 microfoon
 flip-over

32



Deze industriële locatie behoort sinds 2008 
tot de Brasserie Groep. Een héérlijke plek aan 
rivier De Zijl in Leiderdorp met een grote tuin 
waar het ultiem vertoeven is. 

Brasserie Meelfabriek Zijlstroom is een 
grote locatie, wat maakt dat je hier met 
een groot aantal gasten terecht kan. In de 
serre is het heerlijk licht dineren en in het 
brasseriegedeelte staan de tafels met wit 
linnen voor jullie gedekt. De keuken kookt met 
producten uit de streek en eigen moestuin. 

Ongestoord vergaderen doe je in de 
Meelzolder, we zetten de apparatuur voor je 
klaar. Het sfeervolle Tuinhuisje is ideaal voor 
een informele heisessie. Tip: volg aansluitend 
een kookworkshop!

Waarom Brasserie de Zijlstroom?
• Dichtbij de snelweg (A4)
• Gratis parkeren voor de deur
• Duurzame locatie
• Aan het water
• Kooklokaal kookworkshops



Een succesvolle meeting organiseer je in de Meelzolder van Brasserie Meelfabriek Zijlstroom. Deze intieme 
ruimte vind je op de bovenste verdieping van de 100 jaar oude meelfabriek. Een prachtige stamtafel staat 
voor jouw gezelschap klaar. De zaalhuur bedraagt €175 per dagdeel.

Vergaderen in 
de Meelzolder

aantal 
personen

opstelling

16

blok theater

20

Voorzieningen
 beamer (HDMI + VGA)
 scherm
 geluidsinstallatie
 microfoon
 flip-over



Wanneer je op zoek bent naar een hippe huiskamer voor een heidag of informele bijeenkomst, dan is het 
Tuinhuisje dé plek. De zaalhuur bedraagt €175 per dagdeel.

Informele meeting 
in het Tuinhuis

aantal 
personen

opstelling

blok u-vorm theater carré cabaret

Voorzieningen
 beamer (HDMI + VGA)
 scherm
 geluidsinstallatie
 microfoon
 flip-over

16 15 45 18 20





Brasserie Buitenhuis is ouderwets genieten 
aan het Valkenburgse Meer, nét buiten 
Leiden. Sinds 2016 maakt deze brasserie deel 
uit van de Brasserie Groep. 

Naast de grote brasserie zijn er 2 kassen 
die je kunt huren: de Eetkamer, waar je 
kunt vergaderen, dineren, barbecueën of 
borrelen. De Huiskamer ideaal voor een 
borrel of diner met een kleiner gezelschap. 
Op zoek naar een ruimte voor een 
presentatie, lezing of bedrijfsuitje? Het 
Buitenverblijf biedt ruimte aan 160 personen. 
Tip: Maak voor of na jouw evenement een 
ritje met de trein langs het meer. 

Waarom Brasserie Buitenhuis?
• Aan het Valkenburgse Meer
• Dichtbij de A44/N44
• Gratis parkeren



Voor een inspirerende meeting is deze zaal top. De glazen wanden maken dat je het gevoel hebt buiten te 
zitten en met uitzicht op het Valkenburgse Meer is dat genieten geblazen. De huur van de zaal bedraagt €250 
per dagdeel. Ben je met een grotere club, boek dan de Huiskamer erbij.

Vergaderen in 
de Eetkamer

aantal 
personen

opstelling

22

blok theater

20

Voorzieningen
 beamer (HDMI + VGA)
 scherm
 geluidsinstallatie
 microfoon
 flip-over



Het Buitenverblijf is een ruime zaal en beschikt over een groot terras mét een tent ter overkapping. Ideaal 
voor een presentatie of lezing voor een groter gezelschap. Aan de ruimte is een oud treinstel bevestigd, waar 
je tussendoor kunt lunchen. De huur van de zaal bedraagt €250 per dagdeel.

Vergaderen in het
Buitenverblijf

aantal 
personen

opstelling

blok u-vorm theater carré cabaret klas

Voorzieningen
 beamer (HDMI + VGA)
 scherm
 geluidsinstallatie
 microfoon
 flip-over

18 18 70 22 24 18





Vergaderarrangement
Gehele dag gebruik van koffie, thee, mineraalwater in de zaal, zoetigheden, lunch, gebruik van beamer 
met scherm, flipover, pen, papier en wifi.

Kosten: €33,00 p.p. 
(voor de gehele dag, exclusief zaalhuur)

De luncharrangementen zijn uit te breiden met een kopje seizoenssoep €3,50 p.p of met een borrel aan 
het einde van de dag; 1 uur borrelen o.b.v. bier, wijn en fris, inclusief hapjes voor €8,00 per persoon. 

Vergaderlunch 1
- Assortiment van harde 
   en zachte broodjes
- Diverse soorten vleeswaren
- Diverse soorten kazen
- Kalfsvleeskroket
- Zoetwaren
- Roomboter
- Vers fruit
- Koffie en thee onbeperkt

Vergaderlunch 2
- Luxe belegde broodjes
- Broodjes kalfskroket
- Frisse salade
-  Iets zoets
- Vers fruit
- 1 glas vruchtensap
- Koffie en thee onbeperkt

Keuze uit lunch:



Brasserie de Poort

Varen
Door de ideale ligging direct aan het water stap je na een meeting bij Brasserie de Poort zó op een van onze 
luxe sloepen voor een rondvaart door de Leidse binnenstad. Natuurlijk verzorgen wij de lekkerste happen en 
dranken.     

Borrelen
De Poortwachterszaal beschikt over een bar, ideaal voor een borrel aansluitend aan de vergadering. Is het 
lekker weer, dan verplaatsen jullie naar het dakterras waarvandaan je uitzicht hebt op het mooie Leiden. Met 
een kleiner gezelschap is het ook mogelijk om in de knusse brasserie te borrelen.    
 
Diner, buffet of barbecue
Good food, good vibes. Dát is Brasserie de Poort. Het spreekt dan ook voor zich dat een diner aansluitend aan 
de meeting een groot succes wordt. Deel de lekkerste love-to-share gerechtjes met elkaar of kies voor een 
buffet of barbecue in de Poortwachterszaal.  
 
Feesten
De Poortwachterszaal is ideaal voor een knallende feestavond voor max. 160 personen. Laat een dj tot in de late 
uurtjes plaatjes draaien en... dansen maar!

Na een inspirerende meeting is het tijd voor ontspanning. Blijf lekker borrelen, 
dineren, volg een kookworkshop of stap aan boord van een van onze boten of een 
stoomtrein. Onze tips:

Na de vergadering



Brasserie Park

Klaar met vergaderen? Geniet van een lunch, diner of borrel bij Brasserie Park. Dit kan in de brasserie zelf of 
in de gehuurde zaal. Daarnaast ligt de brasserie aan het park. Ideaal voor een wandeling voor, tijdens of na de 
bijeenkomst. 

Borrelen
De gezellige bar van Brasserie Park biedt plek aan maximaal 30 personen. Laat ons de lekkerste happen en 
dranken verzorgen, zodat jullie informeel kunnen napraten.     

Diner, buffet of barbecue
Brasserie Park voert een klassieke keuken met invloeden uit de Franse, Mediterraanse en Aziatische keuken. 
Kies voor een proeverijmenu, waarbij we de lekkerste gerechten serveren om samen te delen. Neem plaats in 
een aparte ruimte of tot 18 personen in de brasserie. Voor groepen vanaf 25 personen bieden we een buffet en 
barbecue aan.  
 
Feesten
De Blauwe Vogelzaal is een prachtige ruime ruimte voor een knallende feestavond voor max. 200 personen. 
Bands en dj’s zijn van harte welkom. Ook leuk: een pubquiz. De muziekinstallatie hangt klaar!
 
Activiteiten in het park
Liever nog een actief programma aansluitend aan de meeting? Have Fun Events biedt diverse activiteiten voor 
in het naastgelegen park.



Brasserie Meelfabriek Zijlstroom

De bijeenkomst gezamenlijk afsluiten? Kies dan voor een lunch, diner of borrel. Of waag je aan een van de 
kookworkshops in de kookstudio van de brasserie. 

Varen
Stap voor de deur van Brasserie Meelfabriek Zijlstroom op een van onze luxe sloepen voor een rondvaart door 
de Leidse binnenstad of over de Kagerplassen. Laat het verzorgen van de catering maar aan ons over.

Borrelen
In de bijkeuken is het altijd het gezelligst. Borrel er dan na je meeting ook lekker op los in de bijkeuken van 
Brasserie Meelfabriek Zijlstroom. Of verkas naar de groene tuin. Ben je met een kleinere club dan kun je lekker 
bij de open haard kruipen.   

Kookworkshops
Uniek bij Brasserie Meelfabriek Zijlstroom: het stoere kooklokaal. Vanaf 12 personen huur je de ruimte al 
exclusief af (max. 36 pers.). Kies een van de vele thema’s en leer de kneepjes van het vak van een van onze 
chefs.

Diner, buffet of barbecue
Zin om lekker te blijven dineren, maar zonder dat je daarvoor de keuken in hoeft te duiken? Kies voor een 
zittend diner met de lekkerste producten uit de streek en eigen tuin, een buffet of barbecue. Bijvoorbeeld in 
ons gezellige Tuinhuisje!



Brasserie Buitenhuis

Bij Brasserie Buitenhuis is ook na je vergadering genoeg te beleven!

Stoomtrein
Naast Brasserie Buitenhuis is het stoomtreinmuseum gevestigd.  In een ritje van circa 30 minuten rijd je met de 
stoomtrein langs het Valkenburgse Meer. Oude tijden herleven!    

Borrelen
Tijdens een borrel praten jullie nog even na. Met een klein gezelschap aan de bar of op het zonnige terras, voor 
een grotere club reserveren we een ruimte.     

Diner, buffet of barbecue
De menukaart van Brasserie Buitenhuis is toegankelijk, maar met een moderne inslag. Kies voor een proeverij 
menu met de lekkerste gerechten om samen te delen of boek vanaf 25 personen een buffet of barbecue. 
Informeel genieten!

Feesten
Het Buitenverblijf is een geweldige ruimte voor een onvergetelijk feest voor maximaal 150 personen. Het terras 
met overkapping maakt dat je altijd naar buiten kunt en kunt genieten van de magische zonsondergangen. Dj’s 
zijn van harte welkom.

Activiteiten op en aan het water
Het Valkenburgse Meer leent zich uitstekend voor watersportactiviteten als suppen of windsurfen. Onze partner 
daarvoor is Buitenpret. Of wat denk je van een yogasessie op het grasveld verzorgd door LivYoga?



Offerte op maat

Haven 100
2312 ML Leiden
T 071 524 0933
info@poort
www.poort.nl

Van Diepeningenlaan 2
2352 KA Leiderdorp
T 071 589 1288
info@brasseriepark.nl
www.brasseriepark.nl

Zijldijk 28
2352 AB Leiderdorp
T 071 542 5580
info@zijlstroom.nl
www.zijlstroom.nl

J. Pellenbargweg 2
2235 SP Valkenburg
T 071 572 1805
info@brasseriebuitenhuis.nl
www.brasseriebuitenhuis.nl

Wie wij zijn!

Interesse in het organiseren van jouw event op een van de locaties  van de Brasserie Groep en benieuwd naar 
de kosten? Wij werken met offertes op maat. Informeer ons per telefoon of mail over jouw wensen en we sturen 
binnen 48 uur een vrijblijvende kostenindicatie. Uiteraard is het ook mogelijk om een afspraak te maken en op de 
locatie van jouw keuze persoonlijk de ideeën door te spreken.

Tip: op www.brasseriegroep.nl kun je jouw eigen offerte samen stellen, zodat je al binnen een paar klikken een 
idee hebt van de kosten van jouw event. 


