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Inleiding 

In restaurant en evenementen locatie de Olifant maken wij samen met u van uw 
vergadering, kick off of presentatie een geslaagde dag.  

 

Een professioneel team en een hoge dosis aan gastvrijheid staan hier garant 

voor.  
Deze unieke locatie is gelegen in het hart van Nederland aan de prachtige rivier 

de Vecht.  

 
In deze brochure lichten wij een tipje van de sluier op over wat betreft de 

volgende mogelijkheden:  

 

 Zalen 
 Audio apparatuur 

 Varen 

 Culinaire invulling 
 

Graag maken wij, wanneer u dit wenst, met u een afspraak om in de Olifant uw 

wensen en de mogelijkheden te bespreken, waarna wij geheel vrijblijvend een 
passende offerte voor u kunnen maken. 
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Overzicht zalen  

Plattegrond  

 

 
Capaciteit zalen 
 

  

M
2 

Dine

r 

Buffe

t 

Theater 

opstelling 

Borrel/Recepti

e 

Feestavon

d 

Vechtzaal   70 60 100 100 100 

Restauran

t   55 40 50 60 - 

Tolkamer   30 - - 30 - 

  

De verschillende zalen kunnen gecombineerd worden tot een grote ruimte met 

een capaciteit van maximaal 250 gasten. 
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Vergaderen 

Bent u op zoek naar een geschikte locatie voor uw vergadering, kick off of 

presentatie?  

De Vechtzaal en Tolkamer zijn zeer geschikt voor het geven van uw zakelijke 

evenement. 

 

Uw presentatie kan  bijvoorbeeld plaatsvinden in de Vechtzaal alwaar wij een 

theateropstelling kunnen plaatsen voor maximaal 100 personen.  

Wanneer er meer dan 100 gasten verwacht worden, kunnen wij één zaal maken 

van de Pleisterplaats en de Vechtzaal voor een totaal van 150 gasten. 

 

Vergaderen met een kleine groep? 

Dan heten wij u van harte welkom in de Tolkamer alwaar wij een vergader 

opstelling kunnen plaatsen voor maximaal 25 personen. 

 

De kosten voor het gebruik van de Olifant en eventuele techniek vindt u 

hieronder: 

Locatiekosten 
 Vechtzaal      € 450,00 incl. BTW 
 Tolkamer (tot 25 personen)   € 250,00 incl. BTW 
 
Locatiekosten omvatten; personeel, verse bloemen, een opstelling van het interieur 
(indien mogelijk naar uw wensen) en serviesgoed zover aanwezig. 
 
Techniek: 
 Beamer en scherm    €   80,00 
 LCD TV incl. DVD speler    €   60,00 
 Flip-over      €   20,00 
 Draadloze microfoon    €   70,00 

 

 

  



6 

 

Olifanten Sloep 

Iets orgineels tijdens uw evenement? 
 

De grote reddingssloep is een open originele reddingssloep van 11,50 meter lang 

en 4,30 meter breed.  

De scheepvaartinspectie heeft haar goedkeuring gegeven om met 60 gasten te 
mogen varen.  

Geniet samen met uw gezelschap van al het moois dat de Vecht te bieden heeft.  

 
Aan boord kunnen wij u een hapje en een drankje serveren. 

Bijvoorbeeld: 

 Er kunnen bootplanken geserveerd worden met diverse lekkernijen,  

 Bijvoorbeeld; brood met tapenade en pesto, salami, caprese salade en  
 ham met meloen.  

 

Tarieven 
 

- Eerste 1,5 uur        €   350,00  
Ieder half uur volgend       €     75,00  

Ieder uur volgend extra       €   150,00 

 

- Dagdeel ochtend 4 uur van 9.00 tot 13.00 uur   €   600,00  
Dagdeel middag 4 uur van 13.00 tot 17.00 uur   €   600,00  

Dagdeel avond 4 uur van 18.00 tot 22.00 uur   €   600,00 

 
- Gehele dag        €  1000,00 
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Vergaderarrangement 

8-uurs vergaderarrangement à € 68,75 per persoon 
 

Dit arrangement is te reserveren vanaf 20 personen. 
 
Het vergaderarrangement is inclusief: 
 
 Locatiekosten en opstelling van de zaal (voor zover mogelijk) 
 Gebruik van beamer en scherm  
 Ontvangst met een kopje koffie of thee met een koekje 

 Tid bits (snoepgoed) tijdens de middagsessie 
 De gehele dag onbeperkt frisdrank en koffie en thee 
 
Ochtend pauze 
Verse koffie en thee geserveerd met een petit four. 
 
Broodjes lunch 

 Glaasje soep 
 Verschillende luxe belegde  
 Warme snack, eventueel vanuit de automatiek geserveerd 
 Vers handfruit  
 Koffie, thee, melk en karnemelk. 
 
Middag pauze 
Koffie, thee, verschillende soorten thee en vruchtensappen.  

 
Parkeren 
Evenementenlocatie de Olifant beschikt over een gratis eigen parkeerplaats voor 
ongeveer 80 auto’s. 
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Diner 

Samen met uw gezelschap genieten van een heerlijke 3- of meer gangen diner?  

Sinds augustus 2015 is de Olifant niet alleen een Evenementenlocatie maar ook 

volwaardig restaurant met Italiaanse keuken. De vakbekwaamheid en creativiteit 

van de chef-kok staan garant voor eerlijke en verse (Italiaanse) gerechten. 
 

Is de Italiaanse keuken niet uw favoriet en dineert u liever op z’n Hollands, Frans 

of bijvoorbeeld Oosters? Geen probleem! Onze chef stelt graag samen met u uw 

diner samen. 

 

Hieronder treft u een tweetal culinaire menu suggesties. 

Voor meer diner suggesties verwijzen wij u graag naar ons foodbook. 

Menu suggestie  
 

Shared dining 

 

Samen met uw gezelschap genieten van een 3-gangen Italiaanse proeverij naar 

invulling van de chef en gerelateerd aan de huidige menu kaart. 

 

Als voorgerecht worden planken met diverse warme en koude voorgerechtjes in 

het midden van tafel geserveerd. 

 

Aansluitend worden er enkele vis, vlees en vegetarische hoofdgerechten 

geserveerd. 

 

Als dessert word er een ‘Dolci Misti’plank geserveerd met diverse Italiaanse 

lekkernijen. 

 

Prijs per persoon €38,- 
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Walking diner 
(vanaf 25 personen) 

 
Carpaccio 

Dun gesneden ossenhaas met truffelmayonaise, rucola sla,  

pijnboompitten en Parmezaanse kaas 

 
*** 

 

Zuppa di zucca con patatine pancetta 
Huisgemaakte pompoensoep met pancetta chips 

 

*** 
 

Risotto al funghi 

Kommetje paddenstoelen risotto 

 
*** 

 

Branzino alla Livornese 
Gebakken zeebaarsfilet met o.a. kappertjes,  olijven, rode peper,  

peterselie en pomodori saus 

 

*** 
 

Tiramisú 

In koffie en Amaretto gemarineerde lange vingers  
met een luchtige mascarpone crème 

 
Prijs per persoon € 45,00  
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Overige informatie 

Routebeschrijving  
Een uitgebreide route beschrijving naar onze locatie sturen wij u graag per mail. 

De Olifant is ook per bus goed te bereiken vanaf Station Breukelen. Vanaf 

Station Breukelen neemt u buslijn 120 richting Utrecht. U kunt naast onze locatie 

uitstappen. De busrit duurt ± 10 minuten.  
 

Parkeerfaciliteiten  

De Olifant beschikt over een eigen parkeer terrein waar voor ± 80 auto’s plaats 
is. Uiteraard kunnen uw gasten hier gratis gebruik van maken.  

 

Hotel accommodaties  

Graag geven wij u uitgebreide informatie over alle overnachting mogelijkheden in 
de buurt van De Olifant. Deze informatie kunt u aanvragen per email.  

 

Uniforme Voorwaarden Horeca  
De Olifant hanteert de Uniforme Voorwaarden Horeca. Op verzoek sturen wij u 

onze uitgebreide Algemene Voorwaarden. 

 
NAW 

Restaurant de Olifant 

Straatweg 1 

3621 BG Breukelen 
 

0346-561478 

www.deolifant.nl 
info@deolifant.nl  

 

 
 


