de trainingslocaties

BCN INSPIRATIONS
Naast ‘alles voor de training’ biedt BCN een uitgebreid
aantal passende arrangementen als perfecte aanvulling
op alle andere activiteiten die u bij ons boekt.
Of het nu gaat om een vergadering, een workshop of
teambuildingsbijeenkomst, u kunt altijd het arrangement
kiezen dat u er het beste bij vindt passen.
En natuurlijk altijd met de bijzondere combinatie van
hospitality en vakmanschap die we tot ons specialisme
hebben gemaakt.

Reserveren? Bel met 030 - 256 73 91,
mail naar reserveringen@bcn.nl of kijk op
www.bcn.nl/reserveren voor meer info.
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KOFFIE, THEE EN FRISDRANKENARRANGEMENTEN
Sfeervolle Coffee Lounges
Op iedere etage heeft BCN sfeervolle Coffee Lounges waar gedurende uw bijeenkomst onbeperkt warme en koude dranken verkrijgbaar zijn en
waar tijdens uw pauze diverse versnaperingen klaar staan. De Coffee Lounges zijn ook ideaal te gebruiken als break-outruimte.
Koffie-, thee- en frisdrankenarrangementen
Wij serveren onderstaande dranken tegen de volgende prijzen:
• Onbeperkt verse warme dranken en frisdranken voor één dagdeel
€ 8,50 p.p.
• Onbeperkt verse warme dranken en frisdranken voor twee dagdelen € 12,50 p.p.
• Onbeperkt verse warme dranken en frisdranken voor drie dagdelen € 14,50 p.p.
Koffie-, thee- en frisdrankarrangement bestaande uit
• U heeft een ruime keuze uit luxe koffiespecialiteiten en warme dranken.
• Daarnaast serveren wij een uitgebreid assortiment aan theesoorten.
• De gehele dag serveren wij een uitgebreid koekjes- en candybarsassortiment.
• Gedurende uw bijeenkomst zijn in de zaal flessen gekoeld en gezuiverd tafelwater (plat en bruisend) aanwezig.
•In de Coffee Lounge staan de gehele dag onbeperkt gekoelde frisdranken voor u klaar, o.a.:
Coca Cola, Coca Cola light, Fanta, Fanta Lemon, cassis, appelsap, jus d’orange en ijsthee.
Service in de vergaderruimte
BCN verzorgt graag uw bijeenkomst op maat. Ons team serveert op verzoek verse koffie en thee in de vergaderruimte en
zet ook frisdranken, koeken en andere versnaperingen klaar.
Additionele kosten op het arrangement:
Koffie en thee in de zaal:
€ 3,50 p.p.
Frisdranken (200 ml) in de zaal:
€ 2,25 per flesje

DUURZAME TEELT VAN KOFFIE EN THEE
BCN zet zich in om de vergadermarkt duurzamer te maken. We verkleinen de impact op het milieu en willen een positieve bijdrage leveren.
Dat doen we samen met onze medewerkers, onze leveranciers en onze gasten. Zo werkt BCN in alle vestigingen met J.J. Darboven en schenken
wij alleen het koffiemerk Café Intención. Een Fairtrade / Max Havelaar melange van hoogwaardige koffiebonen uit Midden en Zuid-Amerika.

Wij gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie / voedselintolerantie. Heeft u een allergie? Meld het ons.
Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit voor 100% uit te sluiten. Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze medewerkers.
Alle prijzen zijn inclusief btw en geldig t/m 30 juni 2021.

Informatie en reserveren? Bel met 030 - 256 73 91, mail naar reserveringen@bcn.nl of kijk op www.bcn.nl/reserveren voor meer info.
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VERGADEREN À LA CARTE
A la carte service, additionele kosten op het arrangement:
Morning Break
Plak roomboter cake
Assortiment donuts
Assortiment koeken
Assortiment chocolade en vanille muffins
Assortiment gebak
Petit Fours met uw logo
Afternoon Break
Saucijzenbroodje / kaasbroodje
Broodje met onze Meesterkroket
Quiche spek-ui
Quiche vegetarisch
Yakitori kipspiesjes met ruccolapuree
Olijvenbrood gevuld met mozzarella
Toscaans brood gevuld met
kipfilet en komkommer
Afternoon Break Deluxe
Wrap gevuld met gerookte zalm en
mierikswortelcrème
Wrap gevuld met gerookte kip en
crème fraîche met kruiden
Wrap met hummus, avocado en paprika
Gegrilde panini gevuld met tonijn,
tomaat, cheddarkaas en bleekselderij
Season Break
Verse aardbeien met slagroom
Hollandse Nieuwe
Oesters & Champagne

per stuk
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk

€
€
€
€
€
€

1,50
2,50
2,25
4,00
4,50
4,50

per stuk
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk

€
€
€
€
€
€

2,75
3,75
4,50
4,50
5,00
5,00

per stuk

€ 4,75

per stuk

€ 4,50

per stuk
per stuk

€ 4,50
€ 5,00

per stuk

€ 4,75

(op aanvraag)
(op aanvraag)
(op aanvraag)

Dagschotel
Dagelijks wisselend gerecht, inclusief drankje

For your health
Huisgemaakte fruitspies
Huisgemaakte groentenspies
met dille crème fraiche
Peer uit de oven met walnoten
Portobello champignons
gevuld met noten en kaas
Handfruit

per stuk

€ 4,75

per stuk
per stuk

€ 4,75
€ 5,00

per stuk
per stuk

€ 5,75
€ 1,50

Smoothie’s
Dagelijks wisselende smoothie bestaande uit
diverse soorten groente en fruit

per stuk

€ 3,75

Warm en koud bittergarnituur
Goudse kaas, cervelaatworst, bitterballen,
kipfingers, mini frikandellen, vegetarische
mini loempia’s en kaassouflés

per persoon

Frans ontbijt
Diverse harde en zachte belegde broodjes,
croissants, yoghurt met cereals, gekookte
eieren, handfruit, koffie, thee, melk en
jus d’orange

per persoon € 9,50

Ontbijt Deluxe
Diverse harde en zachte broodjes belegd met o.a.
rosbief, boeren achterham, gerookte kipfilet,
gerookte zalm, brie, jong belegen kaas en oude kaas.
Croissants, muffins, brownie’s en pastry’s, yoghurt
met cereals, fruitsalade en handfruit, gekookte eieren,
roerei, chipolata worstjesen gebakken ontbijtspek,
koffie, thee, melk en jus d’orange

per persoon € 17,00

€ 6,50

Wij gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie / voedselintolerantie. Heeft u een allergie? Meld het ons.
Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit voor 100% uit te sluiten. Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze medewerkers.
Alle prijzen zijn inclusief btw en geldig t/m 30 juni 2021.

Informatie en reserveren? Bel met 030 - 256 73 91, mail naar reserveringen@bcn.nl of kijk op www.bcn.nl/reserveren voor meer info.
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LUNCHBUFFET
Het lunchbuffet wordt in het sfeervolle restaurant geserveerd.
De chef-kok kan naast het complete lunchbuffet ook diverse lunches in de zaal of in de Coffee Lounge verzorgen. Van een Quick Business Lunch tot
een warme maaltijd, aan u de keuze! De exacte samenstelling van de lunch is afhankelijk van het seizoen en wisselt iedere dag.
Lunchbuffet à € 22,50 p.p.
Soepenbuffet
Ons soepenbuffet bestaat uit een rijkelijk gevulde bouillon en een dagelijks wisselende gebonden soep.
Broodbuffet
Rijke variatie aan broodsoorten: Volkoren en vloerdesem, melk- en volkorenbroodjes.
Dagelijks vers afgebakken broodjes:
Pompoenpit carré, tomaten ciabatta , meergranen carré, petit boule, meergranen triangel, tarwe- en meergranen pistolets en olijfbrood.
Belegbuffet
Zoet en hartig beleg: diverse soorten hagelslag, honing, pindakaas en jamsoorten.
Jonge kaas, oude kaas, brie en smeerkaas.
Boerenham, rosbief, gerookte kipfilet, filet americain, diverse broodspreads, Schwarzwalder schinken, kiprollade, rookvlees,
gerookte zalm, forel, gemarineerde garnalen en een kaasplank met diverse buitenlandse kazen.
Saladebuffet
Het saladebuffet bestaat uit dagelijks variërende salades en gemengde slasoorten, waarmee u
door toevoeging van verschillende garnituren uw eigen salade kunt samenstellen.
Dagelijks wisselende warme snacks
Naast onze meesterkroket serveren wij een vegetarische snack en een huisgemaakte snack op basis van vis en vlees.
Dessertbuffet
Op het dessertbuffet vindt u naast een ruim assortiment fruit ook heerlijke zoete afsluiters.
Dranken
Koffie, thee, melk, karnemelk, jus d’orange en multivruchtensap zijn inclusief.
Wij gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie / voedselintolerantie. Heeft u een allergie? Meld het ons.
Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit voor 100% uit te sluiten. Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze medewerkers.
Alle prijzen zijn inclusief btw en geldig t/m 30 juni 2021.

Informatie en reserveren? Bel met 030 - 256 73 91, mail naar reserveringen@bcn.nl of kijk op www.bcn.nl/reserveren voor meer info.
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QUICK BUSINESS LUNCH
Onze chef-kok verzorgt graag uw Quick Business Lunch in de zaal of in de sfeervolle Coffee Lounge.
De exacte samenstelling van de lunch is afhankelijk van het seizoen en wisselt iedere dag.

Quick business lunch à € 22,50 p.p.
Huisgemaakte gebonden soep
Vegetarisch bereide soep
Selectie belegde broodjes
Tafelbonk waldkorn met boeren achterham
Tafelbonk waldkorn met oude kaas en appelstroop
Tafelbonk waldkorn met avocado en spinazie
Tafelbonk olijfkruiden met vitello tonato
Tafelbonk met gegrilde kiprollade
Alle broodjes worden besmeerd met roomkaas en voorzien van passende garnituren
Warme snack
Wisselende warme snack (zoals b.v. quiche met prei en spek, hotdog de luxe, croque monsieur
Salade van het Seizoen
Een enkelvoudige salade van: mesclun, tomaten, ei, komkommer en uitjes.
Dressing wordt apart geserveerd.
Dessert
Fruitparten, vruchten smoothie, vruchten cake.
Dranken
Koffie, thee, melk, jus d’orange
Bij groepen kleiner dan 20 personen serveren wij een selectie uit bovenstaande broodjes.
Wij gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie / voedselintolerantie. Heeft u een allergie? Meld het ons.
Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit voor 100% uit te sluiten. Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze medewerkers.
Alle prijzen zijn inclusief btw en geldig t/m 30 juni 2021.

Informatie en reserveren? Bel met 030 - 256 73 91, mail naar reserveringen@bcn.nl of kijk op www.bcn.nl/reserveren voor meer info.
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QUICK MEETING LUNCH
Onze chef-kok verzorgt graag uw Quick Meeting Lunch in de zaal of in de sfeervolle Coffee Lounge.
De exacte samenstelling van de lunch is afhankelijk van het seizoen en wisselt iedere dag.

Quick Meeting Lunch à € 18,00 p.p.
Huisgemaakte gebonden soep
Vegetarische bereide soep
Diverse broodjes
Tafelbonk waldkorn met boeren achterham
Tafelbonk waldkorn met oude kaas en appelstroop
Tafelbonk waldkorn met avocado en spinazie
Tafelbonk olijfkruiden met vitello tonato
Tafelbonk met gegrilde kiprollade
Alle broodjes worden besmeerd met roomkaas en voorzien van passende garnituren
Warme snack
Broodje meesterkroket
Salade van het Seizoen
Een enkelvoudige salade van: mesclun, tomaten, ei, komkommer en uitjes.
Dressing wordt apart geserveerd.
Dessert
Hand fruit
Dranken
Koffie, thee, melk, jus d’orange
Bij groepen kleiner dan 20 personen serveren wij een selectie uit bovenstaande broodjes.
Wij gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie / voedselintolerantie. Heeft u een allergie? Meld het ons.
Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit voor 100% uit te sluiten. Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze medewerkers.
Alle prijzen zijn inclusief btw en geldig t/m 30 juni 2021.

Informatie en reserveren? Bel met 030 - 256 73 91, mail naar reserveringen@bcn.nl of kijk op www.bcn.nl/reserveren voor meer info.

trainingen
opleidingen
cursussen
workshops
vergaderingen
BCN informatie en reserveringen
• 030 - 256 73 91

•

reserveringen@bcn.nl

•

www.bcn.nl

de trainingslocaties

BORRELUURTJE
Ter afsluiting van uw bijeenkomst nog even informeel bijpraten?
Business Centre Nederland zorgt graag voor een verzorgde borrel op een van onze locaties.
Speciaal voor u hebben we een arrangement samengesteld dat het mogelijk maakt om uw borrel of receptie
tegen een vast tarief te laten plaatsvinden. Duidelijk, overzichtelijk en eenvoudig te organiseren.
TIP) Bij mooi weer is het terras van BCN Rotterdam geopend en
kunt u heerlijk genieten van een verzorgde borrel op ons terras.

BCN borreluurtje à € 10,00 p.p.
Tafelassortiment bestaande uit:
Luxe notenmix en zoute koekjes
1 uur Onbeperkt dranken naar keuze uit het Hollands assortiment bestaande uit:
Vruchtensappen, frisdranken, bier en huiswijnen

Wij gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie / voedselintolerantie. Heeft u een allergie? Meld het ons.
Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit voor 100% uit te sluiten. Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze medewerkers.
Alle prijzen zijn inclusief btw en geldig t/m 30 juni 2021.

Informatie en reserveren? Bel met 030 - 256 73 91, mail naar reserveringen@bcn.nl of kijk op www.bcn.nl/reserveren voor meer info.
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BORRELUURTJE HOLLANDS
Ter afsluiting van uw bijeenkomst nog even informeel bijpraten?
Business Centre Nederland zorgt graag voor een verzorgde borrel op een van onze locaties.
Speciaal voor u hebben we een arrangement samengesteld dat het mogelijk maakt om uw borrel of receptie
tegen een vast tarief te laten plaatsvinden. Duidelijk, overzichtelijk en eenvoudig te organiseren.
TIP) Bij mooi weer is het terras van BCN Rotterdam geopend en
kunt u heerlijk genieten van een verzorgde borrel op ons terras.

Arrangement Hollands à € 15,50 p.p.
Tafel assortiment bestaande uit:
Rauwkostmix van komkommer, wortel en bleekselderij met roomkaas dip,
borrelnootjes, blokjes jonge kaas en cervelaatworst
1 uur Onbeperkt dranken naar keuze uit het Hollands assortiment bestaande uit:
vruchtensappen, frisdranken, bier en huiswijnen
Warm assortiment bestaande uit:
Bitterballen, chicken bites, mini frikandellen, nasi hapjes, mini loempia’s en
mini kaassoufflés

Wij gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie / voedselintolerantie. Heeft u een allergie? Meld het ons.
Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit voor 100% uit te sluiten. Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze medewerkers.
Alle prijzen zijn inclusief btw en geldig t/m 30 juni 2021.

Informatie en reserveren? Bel met 030 - 256 73 91, mail naar reserveringen@bcn.nl of kijk op www.bcn.nl/reserveren voor meer info.
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BORRELUURTJE OOSTERS
Ter afsluiting van uw bijeenkomst nog even informeel bijpraten?
Business Centre Nederland zorgt graag voor een verzorgde borrel op een van onze locaties.
Speciaal voor u hebben we een arrangement samengesteld dat het mogelijk maakt om uw borrel of receptie
tegen een vast tarief te laten plaatsvinden. Duidelijk, overzichtelijk en eenvoudig te organiseren.
TIP) Bij mooi weer is het terras van BCN Rotterdam geopend en
kunt u heerlijk genieten van een verzorgde borrel op ons terras.

Arrangement Oosters à € 16,50 p.p.
Tafel assortiment bestaande uit:
Japanse zoutjes, wasabi bollen, Thaise casave chips en emping blado kroepoek.
1 uur Onbeperkt dranken naar keuze uithet Hollands assortiment bestaande uit:
Vruchtensappen, frisdranken, bier en huiswijnen
Warm assortiment bestaande uit:
Mini Satey, pangsit, mini loempia gevuld met kool en champignons, chicken bites,
butterfly garnalen en mini vegan wraps

Wij gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie / voedselintolerantie. Heeft u een allergie? Meld het ons.
Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit voor 100% uit te sluiten. Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze medewerkers.
Alle prijzen zijn inclusief btw en geldig t/m 30 juni 2021.

Informatie en reserveren? Bel met 030 - 256 73 91, mail naar reserveringen@bcn.nl of kijk op www.bcn.nl/reserveren voor meer info.
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DRIEGANGEN KEUZE DINER
Driegangen keuze diner à € 32,50 p.p.
Stel zelf uw driegangen menu samen.
Graag vernemen wij op voorhand uw keuze van één voor-, één hoofd- en één nagerecht.
Voorgerechten
Tartaartje van gerookte zalm met gekonfijte rode ui, kruiden crème-fraîche en frambozenvinaigrette
Carpaccio van gerookte runder-ribeye met gepofte sherry tomaatjes, pijnboompitten, geschaafde Grana Padano kaas en een dressing van Franse mosterd
Een waaier van eendenborst met kruiden crostini’s, chutney van vijgen en een dressing van komijn
Keuze uit romig soepje van garnalen, huisgemaakte Italiaanse tomatensoep of kruidenbouillon met gerookte kip
Hoofdgerechten
Krokant gebakken zeebaars met een schuim van saffraan
Gebraiseerde maÏskipfilet gevuld met pancetta en een saus van aceto balsamico
Gegrilde runderentrecote met een saus van shiitake
Langzaam gegaarde varkensprocureur met sjalottensaus
TIP
Vraag naar onze seizoensspecialiteit
Nagerechten
Duo van chocolademousse en chocolade parfait met een coulis van sherry
Wentelteefjes met vanille roomijs en boerenjongens
Panna cotta met rood-fruitcoulis en pistache-ijs
Huisgemaakte tiramisu met bolus-ijs
Bij dit diner serveren wij een bijpassend wijnarrangement à € 15,00 per persoon.

Wij gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie / voedselintolerantie. Heeft u een allergie? Meld het ons.
Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit voor 100% uit te sluiten. Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze medewerkers.
Alle prijzen zijn inclusief btw en geldig t/m 30 juni 2021.

Informatie en reserveren? Bel met 030 - 256 73 91, mail naar reserveringen@bcn.nl of kijk op www.bcn.nl/reserveren voor meer info.
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BUFFETTEN
Hollands buffet à € 18,50 p.p.
Erwtensoep met katenspek, rookworst en roggebrood
Zuurkool op Hollandse wijze
Boerenkoolschotel met aardappelpuree, kruidig gehakt, boerenkool en kaas uit de oven
Peen en ui met klapstuk
Bij dit buffet serveren wij zoetzuur, bestaande uit: augurk, piccalilly en uitgebakken spekjes
Groene salade
Haagse bluf - Vlaflip
Oosters buffet à € 19,00 p.p.
Bamisoep
Oosterse kipsatéspiesjes met pittige satésaus
Babi pangang, Foe yong hai
Mihoen goreng en nasi goreng
Indische zoetzure rauwkostsalade
Atjar, kroepoek en seroendeng
Gemengde groene salade
Stokbrood en kruidenboter
Spekkoek
Diverse ijssoorten
Vers fruit met slagroom
Italiaans buffet à € 24,00 p.p.
Tomatensoep met parmezaan en oregano
Caprese met ruccola pesto
Salade met sinaasappelpartjes, tortellini en garnalen
Antipasti: mortadella, spinata, prosciutto crudo, kalamata olijven en gegrilde groente
Kip uit de oven met olijven, rozemarijn en citroen
Penne pasta met geroosterde pompoen, linguine met zeevruchten, lasagne Bolognaise
Plaatpizza met knoflook, sardientjes en sjalotten
Tiramisu mousse, Panna Cotta met chocolade schaafsel, watermeloen met balsamico en verse mint, amandel-chocolade bavarois
Focaccia, ciabatta, olijfolie, tapenade, pesto en kruidenboter
Deze arrangementen zijn te reserveren vanaf 25 personen.
Wij gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie / voedselintolerantie. Heeft u een allergie? Meld het ons.
Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit voor 100% uit te sluiten. Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze medewerkers.
Alle prijzen zijn inclusief btw en geldig t/m 30 juni 2021.

Informatie en reserveren? Bel met 030 - 256 73 91, mail naar reserveringen@bcn.nl of kijk op www.bcn.nl/reserveren voor meer info.
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VEGETARISCH BUFFET
Vegetarisch buffet à € 31,00 p.p
Thaise bouillon op groentenbasis met zelf samen te stellen garnituren van:
Koriander, bosui, courgette, paprika, glasnoedels, tomatenbrunoise, taugé, tofu, rode pepertjes, kastanjechampignons, paksoi en Chinese kool
Parade van koude voorgerechten
Salade van rode bietjes, haricots verts en appel met een appelvinaigrette
Carpaccio van porto bello-champignons met pijnboompitten, geroosterde pompoenpitten, gemarineerde tomaatjes en roquettesla
Chinese komkommersalade met koriander en pinda’s - Linzensalade met olijven, paprika en rode ui - Romeinse sla met citrusvruchten en sesam
Authentieke tabouleh
Tomatensalade met limoen, venkelzaad en citrusolie
Humus met basilicumpesto
Salade met kruidige kikkererwten - Couscoussalade met sinaasappel en dadels
Chimichurribrood met tapenade, zeezout en olijfolie
Parade van warme gerechten
Sobanoedels met geroosterd sesamzaadsaus - Stoofpotje van pompoen en maïs - Curry van tomaten en doperwten
Tofu vindaloo-curry - Balsamicochampignons - Avocadotortilla’s
Penne met een saus van tomaat, basilicum en champignons
Broccoli met tomaat en basilicum
Pompoenpuree
Sinaasappel-korianderrijst
Gegrilde groenten met couscous
Parade van desserts
Appelvlaai, gedroogde pruimenvlaai, rijstevlaai
Diverse soorten smoothies (appel, banaan, mango, sinaasappel)
Ananas met tequila en koriander
IJsschaal met diverse sorbets en coulis
Pudding met rijst en rozijnen
Toffee-pecanpudding
Salade van exotisch fruit
Deze arrangementen zijn te reserveren vanaf 25 personen.
Wij gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie / voedselintolerantie. Heeft u een allergie? Meld het ons.
Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit voor 100% uit te sluiten. Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze medewerkers.
Alle prijzen zijn inclusief btw en geldig t/m 30 juni 2021.

Informatie en reserveren? Bel met 030 - 256 73 91, mail naar reserveringen@bcn.nl of kijk op www.bcn.nl/reserveren voor meer info.
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