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Onze gerechten worden dagelijks door  
de koks bereid. Wij streven ernaar om  
met verse producten te werken en met de
tijd mee te gaan. Daarnaast focussen  
wij op presentatie en gastvrijheid,  
elke gast moet zich belangrijk voelen.



Zorggroep Drenthe heeft in 2014 het concept 

‘Bij de Buren’ geïntroduceerd, met als doel de 

buurtfunctie te versterken en om eenzaam

heid bij ouderen tegen te gaan. Onder het 

concept ‘Bij de Buren’ vallen o.a. restaurants, 

winkels en activiteiten. Onze restaurants  

bieden tal van services op het gebied van  

catering, hiermee laten wij u graag kennis

maken in deze brochure. 

Heeft u iets te vieren? Dan kunt u gebruik  

maken van onze cateringservice. U kunt  

hierbij denken aan de verzorging van een 

groepslunch, viering van een verjaardag, een 

jubileum of een groepsdiner in de vorm van 

een buffet of diner. Daarnaast bieden wij  

diverse lunch, borrel en vergaderarrange

menten. Vanzelfsprekend komen wij  

graag aan uw overige wensen tegemoet. 

Op onze locaties zijn diverse ruimtes beschik

baar die u kunt huren voor een (zakelijke)  

bijeenkomst, feestje of receptie. Voor bewo

ners van onze locaties, die graag iets op hun 

appartement willen laten bezorgen,  

bieden wij roomservice. 

U kunt vrijblijvend informatie aanvragen bij 

één van de medewerkers in onze restaurants  

of via www.bijdeburen.nl.
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U kunt uw bijeenkomst organiseren in één van 

onze ‘Bij de Buren’ restaurants, zalen of in de Grand 

Cafés in Assen of Eelde. Wilt u, als bewoner van 

Zorggroep Drenthe, een kleine receptie/feestje  

geven (op de afdeling of bij u thuis), dan kunt u 

kiezen voor het concept de ‘minibar’.

Als u een receptie heeft besproken in het res

taurant of in het Grand Café, dan wordt er geen 

zaalhuur in rekening gebracht. Wij bezorgen tegen 

een kleine meerprijs ook catering in een straal van 

10 km rondom onze locaties. U kunt onze catering

service aanvragen bij en/of bespreken met één van 

de medewerkers.

Onze gerechten worden dagelijks door de koks in onze eigen keukens  

bereid. Wij streven ernaar om met verse producten te werken en met de 

tijd mee te gaan. Naast de volledige verzorging van alle maaltijden voor 

onze cliënten en bewoners zijn we een echt restaurant.   

Johan, kok in restaurant ‘Bij de Buren’ Zuidlaren geeft aan dat er veel  

ontwikkeling en innovatie in zijn werk plaatsvindt. “Je kunt veel bezig zijn met

verbetering van werkprocessen, er is altijd inspiratie”. Hij vindt het belangrijk 

dat de gerechten die hij uitserveert een hoge voedingswaarde hebben en 

dat het ruim voldoende is zodat mensen met een tevreden gevoel naar 

huis gaan. Daarnaast focust hij zich op de presentatie en gastvrijheid.  

“Het werk hier is erg gastgericht waardoor je je goed kan richten op  

gastvrijheid. Elke gast moet zich belangrijk voelen”. 

Onze locaties bieden een verscheidenheid aan 

vergaderarrangementen. Of u nu een dagdeel wilt 

vergaderen of een hele dag, alles is mogelijk. 

U kunt kiezen uit diverse vergaderarrangementen 

die zijn uit te breiden met een lunch, buffet, diner 

of borrel. Audiovisuele middelen zijn op aanvraag 

beschikbaar.

Verhuur zalen  
en ruimtes

Aan het woord...

Vergaderingen

Vijverhof, Assen

Mozaiek, Zuidlaren

Theater Mozaiek, Zuidlaren
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Wilt u met een gezelschap gebruik maken van een lunch, dan bieden wij diverse 

luncharrangementen. Onze luncharrangementen zijn te bestellen voor groepen 

vanaf 4 personen en worden geserveerd in onze zalen, restaurants, de Grand 

Cafés of bij bewoners op het appartement. Wij hebben een aantal vaste arrange

menten samengesteld, de componenten van de diverse arrangementen kunnen 

gecombineerd of aangevuld worden. Een lunch arrangement is al te bestellen 

vanaf € 5,25 p.p.

Wanneer u met uw gezelschap de voorkeur geeft aan een 

menu aan tafel, dan dan hebben wij verschillende mogelijk

heden in de vorm van keuzemenu’s. De menu’s, bestaande 

uit drie of viergangen (v.a. € 15,50 p.p.), worden aangebo

den voor groepen vanaf 8 personen en dienen minimaal  

2 dagen van te voren te worden gereserveerd. Dit kan bij  

de servicebalie of één van de medewerkers van het  

restaurant. Natuurlijk kunnen de menu’s aan uw wensen 

worden aangepast.

Uw verjaardag of partij vieren met een speciale  

(verjaardags)taart of feestelijke gebakjes? U kunt bij 

ons koffie/thee en gebak bestellen. Ook een gezellige 

high tea met diverse lekkernijen is mogelijk. Zowel 

zoete als hartige hapjes maken het feest compleet. 

Heeft u andere wensen dan kunt u deze uiteraard 

bespreken met één van onze medewerkers.

Een buffet biedt een ruime keuze aan smakelijke 

gerechten. Voor gelegenheden vanaf 10 personen 

hebben wij verschillende themabuffetten waarbij, in 

overleg, rekening gehouden wordt met dieet wensen. 

Wilt u samen met onze medewerker(s) een buffet 

samenstellen dan is dit mogelijk. Tevens is het buffet 

op aanvraag uit te breiden met een passend dessert

buffet. De prijs van een buffet start vanaf € 13,50 p.p. 

exclusief drankjes. Wij serveren zowel buffetten op 

onze locaties als bij u thuis, binnen een straal van  

10 km rondom onze locaties. 

Luncharrangementen 

Keuzemenu’s Verjaardagen  
en partijen

Buffetten 
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Drankbuffet/minibar
U kunt bij ons een drankbuffet, of een ‘minibar’  

bestellen. U kunt kiezen voor het drankbuffet,  

waarbij er een assortiment aan drankjes wordt 

klaargezet, in de door u gereserveerde ruimte.  

De minibar is een mobiele koelkast, gevuld met 

kleine flesjes frisdrank, bier en wijn (eventueel uit  

te breiden met andere dranken), die wij voor u 

klaarzetten in de gewenste ruimte. Voor onze 

bewoners kan deze ook thuis bezorgd worden. 

Indien gewenst wordt er glaswerk en overig servies 

meegeleverd. De rekening wordt achteraf, op basis 

van de genuttigde consumpties, bepaald.  

Naast verschillende dranken bieden wij diverse  

borrel garnituren aan.

Voor bij de borrel
Voor uw receptie of andere gelegenheid kunt u 

natuurlijk ook kiezen voor diverse heerlijke bor

relgarnituren. Deze kunt u laten uitserveren door 

een medewerker, of op de tafels laten klaarzetten. 

Wij bieden warme en koude garnituren, diverse 

salades en broodplankjes. Wij kunnen samen met u 

een hapjesbuffet samenstellen dat aansluit op uw 

wensen. 

Borrel

Bij een overlijden moeten er veel zaken rondom de uitvaart 

geregeld worden. Wij kunnen u van dienst zijn met gepaste 

catering na afloop, denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een 

Drentse koffietafel. Uiteraard kunnen we ook catering op 

maat samenstellen, vraagt u gerust naar de mogelijkheden. 

Afscheidsdienst/
condoleance
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 Deze locaties bieden wel borrelarrangementen maar hebben geen Grand Café.  

De ruimtes die wij verhuren zijn van verschillende grote met een capaciteit van  
8 t/m 150 personen. 

Bij de Buren aanbod per locatie
Verhuur ruimtes

Bij de Buren aanbod

Assen Beilen Eelde Roden Rolde Zuidlaren

Restaurant      

Grand Café  

Zaal verhuur      

Theater 

Assen Beilen Eelde Roden Rolde Zuidlaren

Eten      

Borrel      

Pedicure    

Schoonheidsspecialiste   

Kapsalon     

Bewegen      

Bibliotheek  

Winkel     

Pedicure
Schoonheids
specialiste



Assen - Vijverhof 
Vredeveldseweg 75, 9404 CC Assen. T. (0592) 31 62 25 

Eelde - Symphonie
Hooiweg 18, 9761 GR Eelde, T. (050) 309 26 26

Rolde - Wenning
Molencamp 41, 9451 GJ Rolde, T. (0592) 24 11 37

Beilen - Wester Es
Esweg 40, 9411 AG Beilen, T. (0593) 52 34 55

Roden - Noorderkroon
Noorderkroon 100, 9301 JV Roden, T. (050) 501 89 50

Zuidlaren - Mozaiek
Ludinge 13, 9471 JD Zuidlaren, T. (050) 409 32 00

www.bijdeburen.nl

Locaties


