
Liever op uw eigen locatie?

De producten en service van Vlint21, 
maar dan op uw eigen locatie? Welnu, 
geen probleem! Volgende producten 
kunnen wij cateren; al naar gelang de 
grote, met of zonder personeel.

• Belegde broodjes

• Warme maaltijden

• Buffetten

• Borrels

Hotel Bieze
Meerdaagse activiteiten?

Naast een sfeervolle locatie in 

restaurant Vlint21 biedt Hotel Bieze 

diverse vergaderzalen voor groepen van 

2 tot 50 personen. De 21 stijlvolle 

hotelkamers bieden ruimte voor 

groepen tot 45 personen. De centrale 

ligging tussen Assen, Groningen en 

Emmen maakt Hotel Bieze tot een 

waanzinnige locatie voor meerdaagse 

activiteiten. De natuurlijke omgeving 

midden in de Hondsrug zorgt voor rust 

en ontspanning.

Contact opnemen

T: 0599 745200
E: welkom@hotelbieze.nl
W: hotelbieze.nl & vlint21.nl

HOTEL BIEZE
Hoofdstraat 21

9531 AA BORGER

BUSINESS & 
BORRELS

Borrels en bijeenkomsten 
Bij Vlint21 en Hotel Bieze

Over ons

Sinds 2015 zijn Pieter-Jelle en Elly de 

uitbaters van Hotel Bieze en Restaurant 

Vlint21. Te samen met hun enthousiaste 

medewerkers staan zij voor u klaar om u 

volledig in de watten te leggen. 

Cateringmogelijkheden



Borrel VV

Business & Borrels

• Ontvangst met prosecco

• Luxe nootjes en zoutjes op tafel

• 2 uur onbeperkt drinken (exclusief 
buitenlands gedestilleerd)

• Luxe  borrelplanken met kaas, 
charcuterie, wraps, warme hapjes, 
crudité, olijven, brood en dips

• 27,50 p.p. 

Overnachtingsmogelijkheden

Ons hotel beschikt over 21 sfeervolle 

hotelkamers. Indien u een receptie/borrel of 

diner reserveert in Vlint21, kunt u tegen 

gereduceerd tarief een kamer bij ons 

boeken.  

Sfeervol en professioneel. 

Precies de locatie die u zoekt 

voor zakelijke bijeenkomsten!

Borrel VI
• Nootjes en zoutjes op tafel

• 2 uur onbeperkt drinken (exclusief 
buitenlands gedestilleerd)

• Borrelplanken met kaas, charcuterie, 
olijven, warme hapjes, brood en dips

• 22,50 p.p. 

Borrel XVI

• Ontvangst met koffie, thee en 
huisgemaakt gebak

• Nootjes en zoutjes op tafel

• 2 uur onbeperkt drinken (exclusief 
buitenlands gedestilleerd)

• Borrelplanken met kaas, charcuterie, 
olijven, warme hapjes, brood en dips

• 29,50 p.p. 

Sfeervol genieten tijdens de feestdagen

Rondom de feestdagen is een uitgelegen 

kans om eens een borrel te organiseren. 

Bedank uw medewerkers en vier het nieuwe 

jaar met uw collega’s.

Oud & Nieuwjaars Borrel IV

• Ontvangst met prosecco

• Luxe nootjes en zoutjes op tafel

• 2 uur onbeperkt drinken (exclusief 
buitenlands gedestilleerd)

• Rondgang verse oliebollen en 
appelbeignets

• 24,50 p.p. 

Bovenstaande arrangement is uitsluitend te 
reserveren in december en januari

Alle arrangementen zijn te boeken 
vanaf 15 volwassen personen 

Besloten partij mogelijk vanaf 75 
personen 


