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VIER JE
BEDRIJFSFEEST

VIER BUSINESS

Heb je iets te vieren? Vier het in Restaurant VIER!

Restaurant VIER is de perfecte locatie voor veel verschillende feesten. Van

complete diners tot volledige bedrijfsfeesten met passend entertainment.

Wij regelen alles tot in de puntjes. Nadat we je wensen in kaart hebben

gebracht gaan wij voor je aan de slag en doen we een mooi voorstel.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor een bedrijfsfeest? Stuur dan een

mailtje naar frontoffice@vierhoogzevenbergen.nl en daag ons uit!

Bekijk in de tussentijd alvast onze verschillende borrel-arrangementen voor

inspiratie op onze website.

 

www.vierhoogzevenbergen.nl



GRILL SOME
MEAT
Tafelgrillen

Samen genieten van heerlijk vlees (420 gram vlees
per persoon), onbeperkt brood, onbeperkt friet en
lekkere sausjes. Heerlijke verse salades en
groentes maken het helemaal af. Of de groenten
nu door de salades gaan of heerlijk op de grill, het
zal zeker smaken. Onze keurslager Marco van
Strien heeft de mooiste stukken vlees uitgekozen
waardoor je in ons grill-restaurant buitengewoon
kan genieten van het beste vlees. Tafelgrillen is
een gezellige manier van samen eten waarbij jullie
zelf, aan tafel, het vlees kunnen bereiden.

SAY 
CHEESE
Kaasfondue bij Vier Hoog

Zevenbergen

Vandaag de dag is fonduen weer helemaal hot!
Vanwege de gezellige sfeer die het kaasfonduen
met zich meebrengt bij Vier Hoog Zevenbergen is
een geslaagde avond gegarandeerd.
 
Met een heerlijke blend van emmentaler kaas en
verse ingrediënten ontstaat er een prachtige
smeuïge kaas die voor iedereen lekker is. Een
milde kaas om goed kennis te maken met
kaasfonduen. 
 

Al vanaf

€ 17,90

Al vanaf

€ 21,10
ex. btw

ex. btw



VERGADEREN

 
Even weg uit de dagelijkse sleur. De beste ideeën en
strategieën ontstaan immers in een inspirerende
omgeving. Onze sfeervolle Brasserie biedt hiervoor
de perfecte ruimte en staat gegarandeerd voor
inspirerende vergadersessies. 
 
Alle faciliteiten zijn op onze locatie aanwezig. En aan
het einde van de dag ontspannen afsluiten met een
leuke borrel of activiteit maakt een dag natuurlijk
helemaal compleet. Denk bijvoorbeeld aan het spelen
van onze escaperoom als teambuildingsactiviteit.
Maar een competitief potje bowlen is natuurlijk ook
een prima optie. Lunch tijdens een vergaderdag? Wij
regelen het voor u! 

Bekijk onderstaande standaard arrangement. Andere
wensen? Alles is mogelijk bij Vier Hoog Zevenbergen.



VIER JE
VRIJDAGMIDDAGBORREL

VIER BUSINESS IN ONZE TUIN

Vrijdagmiddag borrel met al je collega's? 

In onze trendy sfeervolle tuin zijn vollop mogelijkheden voor een gezellige

borrel. Geheel exclusief is ons terras voor uw bedrijf af te huren. 

Al voor € 6,03 (ex btw) per persoon per uur kun je onbeperkt genieten van

ons drankarrangement. Hapjes erbij? De mogelijkheden zijn eindeloos.

 

Aansluitend een BBQ? Een volldig verzorgde BBQ reserveert u al voor slechts

€ 25,23 (ex btw) per persoon. Bekijk al onze mogelijkheden op de website.

 

 

www.vierhoogzevenbergen.nl 



6 BOWLINGBANEN
1 ESCAPEROOM

LET'S PLAY

Vier Hoog Zevenbergen heeft 6

gloednieuwe bowlingbanen

waarop jong en oud het spelletje

naar hartelust kan spelen. Zowel

de beginner als de gevorderde

speler kunnen terecht op onze

bowlingbanen. Ga de competitie

aan in een bloedstollend potje

bowlen en heb een onvergetelijke

avond. Bowlen is een

betaalbaaruitje voor jong en oud!

 

 

 

 

 

vierhoogzevenbergen.nl/bowlen

Jaren geleden stond er aan de

Hazeldonksezanweg in Zevenbergen

een matrassenfabriek met woonhuis.

Alles is nog intact, van het

familieportret tot aan de wijnflessen,

het staat er nog allemaal. Het gerucht

gaat dat het geld, wat verdiend is met

de fabriek, nog steeds in het huis ligt.

Opa hield de boekhouding altijd zeer

nauwkeurig bij en was zeer

spaarzaam. Zou er nog veel te halen

zijn? Gaan jullie er met de buit

vandoor?

 

 

 

vierhoogzevenbergen.nl/escaperoom




