Blue Collar Hotel
Klokgebouw 10
5617 AA Eindhoven
Tel: +31 40 780 3334
sales@bluecollarhotel.nl

DINER ARRANGEMENTEN
U bent bij het Blue Collar Hotel van harte welkom voor een hapje en een
drankje, ook als u niet blijft overnachten. Ons team verzorgt dagelijks
ontbijt, lunch, diner en borrelhapjes. Geheel in de stijl van het hotel.
We hebben hieronder een opsomming gemaakt van de diverse
mogelijkheden om bij ons met een groep te komen borrelen en dineren.
U kunt uw eigen keuzes maken maar we kunnen ook samen de selectie
maken.
Graag ontvangen wij uiterlijk een week van tevoren de menukeuzes zodat
onze koks zich goed kunnen voorbereiden op uw bezoek.
Onze arrangementen vanaf 25 personen zullen in onze Starlight lounge
plaats vinden met uniek uitzicht over Eindhoven!

Onze menu's zijn allemaal inclusief bier, wijn en frisdrank onbeperkt voor
de duur van maximaal 2.5 uur
Er kan gekozen worden voor een uitbreiding van de dranken met speciaal
bieren en mixdrankjes. Met uitzondering van shotjes. Deze uitbreiding
geldt alleen voor de gehele groep.
Het Blue collar keuzemenu kan ook uitgebreid worden met een extra
keuze uit 2 voorgerechten en 2 hoofdgerechten.

1. BLUE COLLAR WELKOM ARRANGEMENT

€ 6,00 pp

Vanaf 15 personen
Inclusief 1 hapje en 1 drankje

2. BLUE COLLAR KEUZEMENU

€ 45,00 pp

Vanaf 10 personen
Inclusief onbeperkt bier, wijn en frisdrank
3 gangen menu, keuze uit diverse gerechten
Mogelijkheid tot uitbreiding diner (€ 5,00pp extra)
Mogelijkheid tot uitbreiding dranken (€ 5,00pp extra)

3. BLUE COLLAR STARLIGHT SHARED DINING MENU

€ 52,50 pp

Vanaf 25 personen
Inclusief onbeperkt bier, wijn en frisdrank
Diverse gerechten, ook vegetarisch, op grote mooi opgemaakte schalen zodat iedereen
naar wens en smaak "shared" kan dineren
Mogelijkheid tot uitbreiding dranken (€ 5,00pp extra)

4. BLUE COLLAR STARLIGHT WALKING DINNER

€ 57,50 pp

Vanaf 25 personen
Inclusief onbeperkt bier, wijn en frisdrank
Walking diner bestaande uit diverse gerechten (ook vegetarisch)
Mogelijkheid tot uitbreiding dranken (€ 5,00pp extra)
Mogelijkheid tot uitbreiding gerechten

5. BLUE COLLAR BBQ ARRANGEMENT

€ 54,50 pp

Vanaf 25 personen
Inclusief onbeperkt bier, wijn en frisdrank & dineren
Het BBQ arrangement is in buffet vorm
Mogelijkheid tot uitbreiding dranken (€ 5,00pp extra)

6. BLUE COLLAR SURF & TURF BBQ FEST

€ 64,50 pp

Vanaf 25 personen
Inclusief onbeperkt bier, wijn en frisdrank & diverse gerechten
De surf & turf BBQ is in buffet vorm
Mogelijkheid tot uitbreiding dranken (€ 5,00pp extra)
Mogelijkheid tot uitbreiding gerechten

UITLEG OVER DE ARRANGEMENTEN:
BIJ AL ONZE ARRANGEMENTEN WAARBIJ DE DRANK
INBEGREPEN IS, GELDT HET VOLGENDE:
Drank:
Warsteiner tapbier, radler 0.0, frisdrank, huiswijn rood, huiswijn wit, huiswijn zoet wit,
huiswijn rosé
Het arrangement kan ook uitgebreid worden met mixdrankjes en speciaal bieren voor een
meerprijs € 5,00 pp voor de gehele groep, met uitzondering van shotjes
Willen jullie langer door gaan dan 4 uur? Meerprijs € 5,00 pp per uur voor het geboekte
aantal personen

1. BLUE COLLAR WELKOM ARRANGEMENT

€ 6,00 pp

Een gastvrij onthaal met een hapje en een drankje
Koffie/thee met diverse zoete lekkernijen / OF
Bier/fris met een hartig hapje / OF
Glas cava met een amuse (meerprijs € 2,50 p.p.)

2. BLUE COLLAR KEUZEMENU

€ 45,00 pp

Bij binnenkomst staat er vers afgebakken Turks brood met dips op tafel voor u klaar

Voorgerechten:
Blue Collar tomatensoep met basilicum-olie en room
Salade met gamba's afgeblust met sambuca
Hoofdgerechten:
Blue Collar burger, een 225 gram juicy beefburger op een knapperig broodje met sla,
tomaat, augurk, rode ui. Met Blue Collar saus of onze BBQ saus
Zalm met honing dille dressing
Varkenshaas saté
Quesadilla, een goedgevulde tortilla met verse groenten, kaas en huisgemaakte salsasaus
Vegetarische burger
Bij deze hoofdgerechten serveren wij verse friet en salade
Nagerechten:
Ijscokar met verschillende soorten ijs, sauzen en toppings
Parfait met smaak van het seizoen
Koffie of thee

UITBREIDING VAN HET BLUE COLLAR KEUZEMENU

€ 6,00 pp

Voorgerechten:
Carpaccio van rund met basilicum-olie, pijnboompitjes, parmezaanse kaas,
zongedroogde tomaatjes, rucola en truffelmayonaise
Carpaccio van tonijn met wasabimayonaise, zongedroogde tomaatjes en glasnoodles
Hoofdgerechten:
Jack Daniel's spareribs, licht pittig malse ribbetjes met Jack Daniel's BBQ-saus
Vegetarische lasagne

3. BLUE COLLAR STARLIGHT SHARED DINING MENU

€ 50,00 pp

Bij binnenkomst staat er vers afgebakken Turks brood met dips op tafel voor u klaar
Alle gerechten worden geserveerd op grote schalen zodat iedereen naar wens en
smaak "shared" kan dineren

Voorgerechten:
Runder carpaccio met basilicum olie, pijnboompitjes, parmezaanse kaas, zongedroogde
tomaatjes, rucola en truffelcrème
Salade met gamba's afgeblust met sambuca
Bieten carpaccio met fetakaas en walnoten
Hoofdgerechten:
Bavette Texas Style gegaard in onze BBQ-Smoker
Zalm met verse tuinkruiden gegaard in onze BBQ-Smoker
Puntpaprika gevuld met geitenkaas en walnoot, op smaak gebracht met honing en tijm
Bij deze hoofdgerechten serveren wij salades, seizoensgroenten,
rosevalaardappeltjes en verse frietjes
Nagerechten:
Ijscokar met verschillende soorten ijs, sauzen en toppings
Parfait met smaak van het seizoen
Koffie of thee

4. BLUE COLLAR STARLIGHT WALKING DINNER

€ 57,50 pp

Bij binnenkomst staat er vers afgebakken Turks brood met dips op tafel voor u klaar
De gerechten worden uitgeserveerd in "a walking dinner way" zodat u in alle rust kunt
genieten. Een zelf samengestelde mix tussen niet vegetarisch en vegetarisch is helaas
niet mogelijk. Onderstaande keuzes staan vast.

Per persoon kan er gekozen worden uit vegetarisch of niet vegetarisch
Niet vegetarisch:
Bread & dips
Blue Collar licht pikante tomaten paprikasoep
Mini Blue Collar burger
Tonijn carpaccio met wasabi mayonaise
Gepaneerde gamba met sriracha saus
Kipspiesjes met satésaus
Gerookte runderhaas met truffelsaus
Quesadilla puntjes met crème fraîche
Parfait met smaak van het seizoen

Vegetarisch:
Bread & dips
Blue Collar licht pikante tomaten paprikasoep
Mini vegetarische Blue Collar burger
Bieten carpaccio met fetakaas
Vegetarische loempia met sriracha saus
Gemarineerde tempeh spies met satésaus
Gegrilde/gerookte halloumi kaas met salsa
Quesadilla puntjes met crème fraîche
Parfait met de smaak van het seizoen

5. BLUE COLLAR BBQ ARRANGEMENT

€ 54,50 pp

De BBQ arrangementen zijn in buffet vorm zodat iedereen naar keuze kan genieten van
onze Blue Collar BBQ keuken
Onze grill-chef bereidt de gerechten op de in-house Blue Collar smoker voor u ter plekke!
De gerechten die voor u worden gegrild zijn:
Giant boeren BBQ worst
Gemarineerde varkens procureurlapjes
Jerked chicken
BCH beef burger
Hele zalmfilet met kruidenkorst
Naast onze vlees en vis gerechten serveren wij op het buffet:
Versgebakken brood met kruidenboter en tapenade
Huis gemaakte aardappelsalade met crème fraîche en tuinkruiden
Louisiana coleslaw
Tomatensalade met rode ui en balsamico
Salade van zoetzure komkommer met peterselie en Spaanse peper
Frisse groene salade
Aioli
BBQ-saus en spicy cocktailsaus

6. BLUE COLLAR SURF & TURF BBQ FEST

€ 64,50 pp

De BBQ arrangementen zijn in buffet vorm zodat iedereen naar keuze kan genieten van
onze Blue Collar BBQ keuken
Onze grill-chef bereidt de gerechten op de in-house Blue Collar smoker voor u ter plekke!

De gerechten die voor u worden gegrild zijn:
Pulled pork op een rustiek broodje
Gemarineerde varkensprocureur lapjes
Jerked chicken
BCH beef burger
Hele zalmfilet met kruidenkorst
Naast onze vlees en vis gerechten serveren wij op het buffet:
Versgebakken brood met kruidenboter en tapenade
Huis gemaakte aardappelsalade met crème fraîche en tuinkruiden
Louisiana coleslaw
Tomatensalade met rode ui en balsamico
Salade van zoetzure komkommer met peterselie en Spaanse peper
Frisse groene salade
Aioli
BBQ-saus en spicy cocktailsaus

VERVOLG VAN DE BBQ ARRANGMENTEN NR 5 EN 6
WIJ BIEDEN U DE MOGELIJKHEID OM UW BBQ ARRANGEMENT UIT TE BREIDEN TEGEN EEN
MEERPRIJS PER PERSOON
DEZE MOGELIJKHEDEN GELDEN ALLEEN VOOR ONZE BBQ ARRANGEMENTEN EN ZIJN NIET VOOR
ANDERE ARRANGEMENTEN VAN TOEPASSING
U kunt een keuze maken uit de volgende gerechten:
Caribbean kipspies van de grill
Runder diamanthaas van de grill a la minute gesneden
Zalmfilet met kruidenkorst
Suikermais met kruidenboter
Gepofte aardappel met crème fraîche
Gegrilde paprika met geitenkaas en honing
Gegrilde ananas
Hele gemarineerde gamba's
Texas style runder bavette met chimichurri
Gerookte kabeljauwhaas met salsa verde
Gemarineerde varkens procureurlapjes
Pulled pork on a bun
Pulled jackfruit on a bun

€ 2,50
€ 4,00
€ 3,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 2,50
€ 1,75
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,50
€ 3,25
€ 3,75
€ 3,75

VOOR ONZE JONGE GASTEN
BLUE COLLAR KIDS MEAL

€ 9,50 pp

Portie friet en sausje naar keuze met een frikandel, kroket of chicken nuggets
inclusief onbeperkt ranja of frisdrank

BLUE COLLAR KIDS DEAL

€ 17,50 pp

Small Blue Collar burger met friet en sausje naar keuze
inclusief onbeperkt ranja of frisdrank

DANK U VOOR UW KEUZE VOOR HET BLUE COLLAR HOTEL EINDHOVEN!!

