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BIJEENKOMSTEN DIE VERBROEDEREN
Geachte heer/mevrouw,
Bij De Broeders weten we als geen ander hoe belangrijk de locatie is om uw bijeenkomst tot
een succes te maken! We beschikken over een achttal multifunctionele ruimtes, geschikt voor
gezelschappen van zes tot tweehonderd personen. Deze zijn voorzien van moderne audio
visuele middelen en hebben een eigentijdse uitstraling. Zo is er altijd een ruimte die aansluit bij
het karakter van uw bijeenkomst.
Maak uw bijeenkomst compleet met een ontbijt, lunch en diner in onze Brasserie of
Lunchrestaurant. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van één van onze
vergaderarrangementen.
Bij De Broeders denken we in kansen en mogelijkheden. Het is onze persoonlijke missie om
bij te dragen aan het succes van uw bijeenkomst. In deze informatiemap vindt u een uitgebreid
overzicht van al onze mogelijkheden en arrangementen.
Uiteraard is het ook mogelijk om een op maat gemaakt arrangement voor u en uw gezelschap
samen te stellen.
Wij zijn pas tevreden als u dat ook bent!
Wij wensen u alvast veel succes met de voorbereidingen van uw bijeenkomst, feest of partij.
Wees gegroet!
Management en medewerkers,
De Broeders

ALGEMENE INFORMATIE
Bezoekadres:
De Broeders
Dokter Ruttenpark 6
6029 TK Sterksel

Postadres
De Broeders
Postbus 61
5590 AB Heeze

Navigatieadres
Laan van Providentia 1
6029 TA Sterksel
Volg vanaf de centrale
parkeerplaats de borden met de
tekst ‘De Broeders’.

Reserveringen en informatie
Telefoon:
040-2279188
E-mail:
debroeders@kempenhaeghe.nl
Openingstijden
De Broeders Brasserie
Ma:
Gesloten
Di:
Gesloten
Wo:
11.00 - 21.00 uur
Do:
11.00 - 21.00 uur
Vr:
11.00 - 21.00 uur
Za:
11.00 - 21.00 uur
Zo:
11.00 - 21.00 uur
De keuken is geopend van 11.30 - 20.30 uur.
De Broeders Lunchrestaurant
Ma:
09.00 - 17.00 uur
Di:
09.00 - 17.00 uur
Wo:
09.00 - 17.00 uur
Do:
09.00 - 17.00 uur
Vr:
09.00 - 17.00 uur
Za:
Gesloten
Zo:
Gesloten
Het lunchbuffet wordt dagelijks gepresenteerd tussen 11.30 - 13.30 uur.
LET OP: Het Lunchrestaurant is gesloten tijdens feestdagen; uiteraard bent u van harte
welkom in onze Brasserie!
Reserveren buiten openingstijden is mogelijk!
Facturatie:
De factuur wordt achteraf per e- mail of post verstrekt. Er geldt een betalingstermijn van
14 dagen.
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VERGADERRUIMTE & DAGDELEN
Vergadderuimten zijn inclusief huur beamer met scherm of flatscreen
M.u.v. kookstudio ‘De Broeders’ en Private Dining ‘De Heerlijkheid’.

Zalen

1 dagdeel

2 dagdelen

3 dagdelen

Vergaderruimte ‘Broeder Aloysius’
Vergaderruimte ‘Broeder Brandsma’
Vergaderruimte ‘Broeder Cornelius’
Vergaderruimte ‘Broeder Dominicus’
Vergaderruimte ‘Broeder Eduardus’

op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

Private Dining ‘De Heerlijkheid’
Multifunctionele ruimte ‘De Zaligheid’
Kookstudio ‘De Broeders’
De Kapel

op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

op aanvraag
op aanvraag

op aanvraag
op aanvraag

1 dagdeel:
2 dagdelen:
3 dagdelen:

8.00 - 13.00 uur of 13.00 - 18.00 uur of 18.00 - 22.00 uur
8.00 - 18.00 uur of 13.00 - 22.00 uur
8.00 - 22.00 uur

Overige faciliteiten:
Gratis parkeren
Gratis gebruik van WIFI

VERGADER- EN CONGRESFACILITEITEN
Vergaderarrangement De Broeders 1
1 Dagdeel
Onbeperkt koffie, thee, water, mints, fruitsappen, handfruit en mini candybars in de zaal
Gebruik van de koffiebar op de kloostergang
Schrijfmateriaal (schrijfblok en pen)

Vergaderarrangement De Broeders 2
2 Dagdelen
Onbeperkt koffie, thee, water, mints, fruitsappen, handfruit en mini candybars in de zaal
Gebruik van de koffiebar op de ‘kloostergang’
Schrijfmateriaal (schrijfblok en pen)
Kloosterlunch
Vergaderarrangement De Broeders 3
2 Dagdelen
Onbeperkt koffie, thee, water, mints, fruitsappen, handfruit en mini candybars in de zaal
Gebruik van de koffiebar op de kloostergang
Schrijfmateriaal (schrijfblok en pen)
Twee- of driegangenmenu
| Kopje verse soep met boerenbrood en tapenade |
| Hoofdgerecht vlees of vis met verse seizoensgroenten | en/of fris dessert met seizoensfruit |
Vergaderarrangement de Broeders 4
3 Dagdelen
Onbeperkt koffie, thee, water, mints, fruitsappen, handfruit en mini candybars in de zaal
Gebruik van de koffiebar op de kloostergang
Schrijfmateriaal (schrijfblok en pen)
Kloosterlunch
Twee- of driegangenmenu
| Kopje verse soep met boerenbrood en tapenade |
| Hoofdgerecht vlees of vis met verse seizoensgroenten | en/of fris dessert met seizoensfruit |

De Broeders Ontbijtarrangement
1 Dagdeel
Ontbijt, geserveerd in de zaal bestaande uit: broodjes luxe belegd met producten uit de regio,
muffins en brownies, verse fruitsalade, sinaasappelsap en melk
Koffie, thee, water, mints, fruitsappen, handfruit en mini candybars in de zaal
Gebruik van de koffiebar op de kloostergang
Schrijfmateriaal (schrijfblok en pen)

Breaks
Smakelijk zondigen

|

Kopje verse soep met tomaat-olijven bruscetta

Goddelijk en gezond

|

Verse fruitsalade met zure room, mint en honing

Zoete zonde

|

Chocoladecake met een glaasje panna cotta

Extra te boeken bij vergaderarrangementen
Assortiment zachte broodjes (gem. 2,5 broodje p.p.) met rauwkost
en diverse soorten beleg zoals: boerenham, kaas, rauwe ham, kipfilet
en eiersalade
Inclusief melk en jus d’orange
Assortiment luxe belegde broodjes (gem. 2,5 broodje p.p.)
O.a. belegd met Ardennerham, boerenbrie, filet Americain
oude kaas, tonijnsalade, zalmsalade en boeren ham/kaas
Inclusief melk en jus d’orange
Melk en jus d’orange
Kop verse soep
Schaal muffins, brownies, donuts
Glaasje vers fruit
Plakje cake
Gebak of Appeltaart
Petit four
Brabants worstenbroodje
Quiche punt
Lunchpakket
2 luxe belegde broodjes
handfruit
bekertje melk
blikje jus d’orange
candybar

Meerdaagse arrangementen stellen we op aanvraag graag voor u samen.

Lunch en diner bij vergaderarrangementen
Lunchbuffet in het lunchrestaurant
Van maandag tot en met vrijdag wordt in het lunchrestaurant een uitgebreid lunchbuffet
gepresenteerd bestaande uit o.a.:
Dagsoep
Vers belegde broodjes
Assortiment broodjes en beleg om zelf uw favoriete broodje te creëren
Salades
Diverse koffie en thee variaties
Melk, diverse vruchtensappen en zuiveldesserts
Diverse snacks

Zakelijke borrelarrangementen in combinatie met Vergaderarrangement De Broeders
Maximaal 1 uur als toevoeging op bovenstaande arrangementen:
Borrelarrangement ‘Basis’
Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment
Luxe notenmix en een combinatie van gefrituurde snacks bestaande uit: bitterbal,
bamihapje, nasihapje, kipnugget, gehaktballetje, kaashapje
Borrelarrangement ‘Luxe’
Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment
Luxe notenmix en kaas en worst van leveranciers uit de regio
Een combinatie van gefrituurde snacks bestaande uit: bitterbal, bamihapje, nasihapje,
kipnugget, gehakthapje, kaashapje
Hartig assortiment van knapperig gebakken bladerdeeghapjes o.a. met zalm,
kip kerrie, champignon, kaas
Borrelarrangement ‘Chique’
Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment
Luxe notenmix en kaas en worst van leveranciers uit de regio
Een combinatie van diverse gefrituurde snacks snacks bestaande uit; bitterbal,
bamihapje, nasihapje, kipnugget, gehakthapje, kaashapje
Hartig assortiment van diverse knapperig gebakken bladerdeeghapjes o.a. met zalm,
kipkerrie, champignon, kaas
Heerlijke amuses rijkelijk belegd met o.a. gerookte zalm, boeren brie, filet American,
maatjesharing, gevuld eitje, ham-meloen prikker
HOLLANDS ASSORTIMENT:
Koffie, Thee, Pilsener, Huiswijnen, Sinaasappelsap, Appelsap, Bruisend en Plat Water, Pepsi
Cola (Max), 7-Up, Sisi, Bitter Lemon, Tonic, Cassis, Ice Tea (Green)

VERGADERAPPARATUUR EN –SERVICE

WIFI

Inclusief

Audiovisueel
Microfoon
Headset microfoon
Laptop
Extra beamer en laptop
Extra flipover met papier en stiften

inclusief waar aanwezig
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

Personeel
Technische ondersteuning per persoon per uur

op aanvraag

Communicatie
Kopie zwart/wit A4
Kopie full color A4

op aanvraag
op aanvraag

Overig:
Theaterspots
Katheder
Podiumdeel
Verlengsnoer
Bloemen

op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

Alle overige vergaderapparatuur en – service, die niet in bovenstaand overzicht staan, kunnen
wij te allen tijde extern voor u inhuren. Vraag hiervoor naar onze mogelijkheden.

LUNCH EN DINER BIJ FEESTEN EN
PARTIJEN
Uw partij, evenement of bijeenkomst vraagt om een perfecte locatie en aanpak. ‘De Broeders’
heeft de beschikking over een achttal eigentijdse zalen, ondersteund door deskundige en
professionele medewerkers. Kortom, de perfecte ingrediënten om uw bijeenkomst tot een
succes te maken.
De mogelijkheden die wij bieden zijn onder andere:
Koffietafel
Bourgondisch Brabants Genieten van een kopje huisgemaakte soep en rijkelijk belegde
broodjes
Lunchbuffet
Heerlijk gemoedelijk lunchen met uw gezelschap. Door de buffetformule is er altijd voor ieder
wat wils
High Tea
Gezellig theedrinken onder het genot van heerlijke warme en koude hapjes
Walking Diner
Kleine gerechtjes aan tafel geserveerd om informeel te nuttigen. Leuk om te combineren tijdens
een feestavond
Diverse buffetten
Verschillende (thema)buffetten; helemaal samengesteld naar uw wens
Uitgeserveerd diner
Uitgebreid tafelen in een ongedwongen sfeer
Feestavond arrangement
Een volledig verzorgde feestavond inclusief één van bovenstaande mogelijkheden….
Als dat geen feestje is?!

Staat dat, waar u naar op zoek bent, er niet tussen? Uiteraard bekijken wij graag met u de
mogelijkheden om uw partij, evenement of bijeenkomst helemaal af te stemmen op uw wensen!

Koffietafel De Broeders
Vanaf 20 personen
Een heerlijke Brabantse koffietafel. Wij serveren u onbeperkt koffie, thee, melk en
jus d’orange. Een kop huisgemaakte soep, diverse rijkelijk belegde broodjes, suikerbrood en
krentenbollen. Eventueel uit te breiden tegen een meerprijs met een warme snack naar keuze
of Brabants worstenbroodje.

Gebroederlijke Brunch
Vanaf 20 personen
We verwelkomen we u met een feestelijk glas bubbels. De brunch begint met een heerlijk kopje
soep. Aansluitend kunt u genieten van de ruim opgezette buffetten waar u een keuze kunt maken
uit diverse lekkernijen. Van verse broodsoorten, fijne vleeswaren en gerookte vissoorten tot
warme vis- en vleesgerechten.
De brunch is eventueel uit te breiden met een dessertbuffet Op dit buffet presenteren wij een
uitgebreid assortiment desserts en zoetigheden zoals romige ijssoorten en luchtige mousses.
Uiteraard is de gebroederlijke brunch inclusief; koffie, thee, jus d'orange en melk.
Koffietafel in buffetvorm
Vanaf 20 personen
Een heerlijk lunchbuffet, voor ieder wat wils:
Onbeperkt koffie & thee | melk | jus d’orange | dagsoep | diverse belegde luxe broodjes |
krentenbol | brood en broodjes om zelf te beleggen | twee salades | verse fruitsalade
Het lunchbuffet is eventueel tegen een meerprijs uit te breiden met:
Broodje kroket
Quichepunt
Brabants worstenbroodje

High Tea
Onbeperkt thee begeleid door huisgemaakte heerlijkheden:
Soepje met amuse | 2 soorten mini sandwiches | 2 soorten bladerdeeghapjes | mini croissant en
chocoladebroodje met marmelade | etagère met zoete lekkernijen | glaasje verse fruitsalade |
onbeperkt thee
Walking Dinner
Vanaf 20 personen
We serveren u een vijftal verrassende gerechtjes om informeel te nuttigen. Onze chef stelt in
overleg met u een passend menu samen!
Klein soepje met crostini | glaasje met garnalencocktail | gebakken dorade met groenten en
choronsaus | runderhaasspiesje met truffelsaus | aardbeienbavarois met verse aardbeien en
slagroom

Sharing Dinner
Vanaf 10 personen
Wat is er nu mooier dan het delen van gerechten met vrienden, kennissen of collega’s? Tijdens
het sharing dinner worden diverse gerechtjes op tafel gepresteerd zoals:
Gerookte makreelwrap | ham met meloen | garnalensalade | boerenbrood met tapenade en
zachte geitenkaas | zacht gegaarde schelvis | stoofpotje met seizoensgroenten |
aardappelwedges met huisgemaakte mayonaise | Grand dessert de Broeders

Uitgeserveerd Diner

.

Wilt u samen met uw gezelschap culinair verwend worden door de medewerkers van
‘De Broeders’? Dan raden wij u een uitgeserveerd 3, 4 of 5 gangen menu aan. Onze chef stelt
in samenspraak met u het menu samen op basis van uw wensen en het seizoen.

Buffetten
Alle buffetten worden geserveerd vanaf 20 personen
Wilt u een avond uitgebreid en onbeperkt tafelen in een ongedwongen sfeer? Dan adviseren we
u om te komen genieten van één van onze koude en warme buffetten. De buffetten zijn
uitgebreid; zo presenteren wij voor ieder wat wils.
Favoriete voorbeeld:
De Broeders Klassiek koud en warm buffet
Een uitgebreid koud en warm buffet geserveerd met onder andere:
Huzarensalade | gevulde eitjes | paté | gerookte ham | meloen | asperge hamrolletjes | gerookte
kip | gerookte zalm | garnalensalade | groene salade | varkenshaas in champignonroomsaus |
visstoofschotel in tomatensaus | aardappelgratin en/of kroketjes | stokbrood met kruidenboter
Andere voorbeelden:
De Broeders op missie (Mediterraans buffet)
Kloostervelden winterbuffet
Oosters buffet
Tapas buffet
Dessertbuffet
Als heerlijke zoete afsluiter van uw maaltijd mag een uitgebreid dessertbuffet niet ontbreken.
Wij presenteren een hemels dessertbuffet met onder andere:
Chocolademousse | aardbeienbavarois | verse fruitsalade met room en honing | mini muffins |
petit fours | warme apfelstrudel | vanille- roomijs | mango sorbetijs

Wilt u toch iets anders? Laat het ons weten! Wij maken het graag voor u op maat!

DRANKEN BIJ FEESTEN EN PARTIJEN
Een bijeenkomst of partij is natuurlijk pas compleet als er een drankje of borrel geserveerd
wordt! Bij ‘De Broeders’ hebben we diverse mogelijkheden om het drankarrangement aan te
passen naar uw wensen.
In een aantal van de hiervoor genoemde arrangementen zijn dranken inbegrepen.
Ontvangst met Cava
Wat is er nu feestelijker dan uw gasten te verwelkomen met een glaasje bruisende Cava? Bij
ontvangst serveren we aan uw gasten deze heerlijk sprankelende wijn.
Ontvangst met koffie en thee
Naar goed Brabants gebruik worden uw gasten ontvangen met filterkoffie en thee. U betaalt
een vast bedrag voor dit gastvrije ontvangst. Eventuele overige filterkoffie en thee, die
gedurende de dag/avond wordt gedronken, vallen natuurlijk ook onder dit arrangement.
Afkoop drank receptie
Gedurende 1,5 uur worden aan uw gasten onbeperkt dranken van het Hollands assortiment
geschonken.
Afkoop drank feest
Gedurende een vooraf vastgesteld aantal uren worden aan uw gasten onbeperkt dranken
geschonken uit het Hollands assortiment.
4 uur
5 uur
6 uur

op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

Dranken op basis van nacalculatie
Aan uw gasten worden dranken geschonken o.b.v. nacalculatie volgens het geldende tarief van
onze drankenkaart.

HOLLANDS ASSORTIMENT:
Koffie, Thee, Pilsener, Huiswijnen, Sinaasappelsap, Appelsap, Bruisend en Plat Water, Pepsi
Cola (Max), 7-Up, Sisi, Bitter Lemon, Tonic, Cassis, Ice Tea (Green)
Dranken anders dan het Hollands assortiment worden verrekend op basis van
nacalculatie.

BORRELARRANGEMENTEN BIJ FEESTEN
EN PARTIJEN

Receptie/feest arrangement 1
Luxe notenmix en een combinatie van diverse gefrituurde snacks zoals: bitterbal,
bamihapje, nasihapje, kipnugget, gehaktballetje, kaashapje
Receptie/feest arrangement 2
Luxe notenmix en kaas en worst van leveranciers uit de regio
Een combinatie van diverse gefrituurde snacks zoals: bitterbal, bamihapje, nasihapje,
kipnugget, gehaktballetje, kaashapje
Hartig assortiment van diverse knapperig gebakken bladerdeeghapjes onder andere
gevuld met zalm, kip kerrie, champignon en kaas
Receptie/feest arrangement 3
Luxe notenmix en kaas en worst van leveranciers uit de regio
Een combinatie van diverse gefrituurde snacks zoals: bitterbal, bamihapje, nasihapje,
kipnugget, gehaktballetje, kaashapje
Hartig assortiment van diverse knapperig gebakken bladerdeeghapjes onder andere
gevuld met zalm, kip kerrie, champignon en kaas
Heerlijke amuse hapjes rijkelijk belegd met o.a. gerookte zalm, boeren brie, filet
American, maatjesharing, gevuld eitje, ham-meloen prikker
Puntzak frites met mayonaise
Later op de avond is een puntzak frites met mayonaise uiteraard niet te versmaden.

KOOKWORKSHOP
BIJ KOOKSTUDIO ‘DE BROEDERS’
Bent u een fijnproever of vindt u het gewoon gezellig om met uw gezelschap een culinair menu
te bereiden? In onze Kookstudio kunnen groepen van minimaal 8 tot maximaal 12 personen de
sterren van de hemel koken. Onder begeleiding van een professionele chef bereidt u een vooraf
samengesteld drie- of viergangenmenu. Natuurlijk mag u na afloop uw eigen gerechten
uitgebreid keuren onder het genot van een bijpassend wijnarrangement.
Bij dit arrangement zijn ontvangst met glas prosecco en amuse en afsluiting met koffie/thee en
heerlijke friandises inbegrepen.
Driegangenmenu incl. wijnarrangement en dranken van het Hollands assortiment op aanvraag
Viergangenmenu incl. wijnarrangement en dranken van het Hollands assortiment op aanvraag

HOLLANDS ASSORTIMENT:
Koffie, Thee, Pilsener, Huiswijnen, Sinaasappelsap, Appelsap, Bruisend en Plat Water, Pepsi
Cola (Max), 7-Up, Sisi, Bitter Lemon, Tonic, Cassis, Ice Tea (Green)

TROUWEN BIJ ‘DE BROEDERS’
Uw droomhuwelijk in de kapel van het Klooster van Providentia?
Uw huwelijksdag is een dag om nooit te vergeten. Steeds meer aanstaande bruidsparen kiezen
juist daarom voor een bijzondere locatie.
De kapel biedt ruimte aan ongeveer 200 personen. Ondanks dat de kapel niet meer toebehoort
aan het bisdom, heersen in de kapel nog steeds de sfeer en het gevoel die je in een echte kapel
mag verwachten; uiteraard voorzien van moderne audiovisuele middelen.
Een groot voordeel is dat u uw dienst of viering naar eigen wens kunt invullen. De kapel is een
officiële trouwlocatie van de gemeente Heeze- Leende en kan ingezet worden voor zowel
religieuze al niet religieuze bijeenkomsten. Daarnaast bent u vrij in uw muziekkeuze.
De kapel van Providentia staat in de nieuwe woonwijk Kloostervelden; een bijzondere
woonwijk waar ‘reguliere bewoning’
wordt gecombineerd met zorgwoningen van
Kempenhaeghe. Als een smeltkroes wonen de cliënten en de ‘nieuwe bewoners’ gemoedelijk
naast elkaar.
We weten dat het plannen van een bruiloft een hele zorg is. Daarom nemen we dat graag voor
u uit handen. Bij ons kunt u, naast uw trouwerij, ook uw receptie, diner en feestavond vieren.
Omdat elk huwelijk uniek en bijzonder is, bespreken we dit graag samen met u om zo
uiteindelijk uw bruiloft tot een onvergetelijke ervaring te maken!
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen mail naar debroeders@kempenhaeghe.nl of neem
contact met ons op via telefoonnummer 040-2279188.
Graag maken we met u een afspraak voor een oriënterend gesprek.
Waarom trouwem bij de ‘De Broeders’?
✔ Eén van de mooiste trouwlocaties in de regio
✔ Ligging in een landelijke omgeving
✔ Aanbod van totaalconcept
✔ Ruime parkeergelegenheid
✔ Centrale ligging vlakbij Eindhoven
✔ Diverse overnachtingsmogelijkheden in de directe omgeving
✔ Fotogenieke locatie, schitterend voor een trouwreportage
✔ U stimuleert omgekeerde integratie en draagt hierdoor bij aan een mooiere maatschappij

ROUWEN EN HERDENKEN BIJ
‘DE BROEDERS’
Waardig afscheid nemen en herdenken van een dierbare in een rustige sfeervolle omgeving is
belangrijk. De kapel van Providentia biedt u deze mogelijkheden.
U kunt het afscheid of herdenking van uw dierbare naar eigen wens invullen maar kan ook
geleid worden door een geestelijk verzorger of pastor.
De kapel is voorzien van moderne audiovisuele middelen. Daarnaast bent u vrij om muziek af
te spelen of ten gehore te brengen die past bij de sfeer van de uitvaart of herdenking.
Na de bijeenkomst kunnen wij voor u het informeel samenzijn naar uw wens en verwachting
verzorgen in één van onze zalen.
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen, neem dan contact met ons op via 040-2279188 of mail
naar debroeders@kempenhaeghe.nl.

SFEERIMPRESSIE
Lunchrestaurant en Brasserie

Bijeenkomsten en
vergaderruimten

Contact

Bezoekadres

Postadres

Navigatieadres

De Broeders
040-2279188
debroeders@kempenhaeghe.nl

De Broeders
Dokter Ruttenpark 6
6029 TK Sterksel

De Broeders
Postbus 61
5590 AB Heeze

De Broeders
Laan van Providentia 1
6029 TA Sterksel
Volgt u vanaf de centrale parkeerplaats de borden
met de tekst ‘de Broeders’.

