DE LUNCH

Luxe bol 			

€ 6,75

Heerlijk vers belegd broodje. Keuze uit vlees, vis of vega.

Kroketten			

€ 6,75

Dik gesneden brood, salade & twee heerlijke rundvleeskroketten.

Verse soep 			

€ 4,50

Vers gemaakt, elke dag. Met vers brood & extra vierge olijfolie.

Houben Worstenbrood 			

€ 2,60

De beste worstenbroodjes van Brabant, van Bart Houben uit Eindhoven.

Salades 			
Uitsluitend verse ingrediënten, geserveerd met vers brood &
extra vierge olijfolie. Keuze uit vlees, vis of vega.

€9,75

DE DRANKEN
Koffie en thee
Espresso € 2,10

Cafe Macchiato € 2,50

Klein krachtig bakkie

Espresso met een vleugje melkschuim

Doppio € 3,10

Cafe Latte € 2,75

Dubbel zo groot als espresso, even sterk

Good old koffie verkeerd, met veel melk

Lungo € 2,10

IJskoffie € 3,75

‘Gewone’ koffie. Lekker.

Heerlijke mix van sterke espresso & vanille ijs

Cappuccino € 2,50

Twistea € 2,30

Espresso met opgeschuimde melk

Hoge kwaliteit losse thee in veel varianten

LatteMacchiato € 2,90

Verse munt thee € 2,90

Opgeschuimde melk, warme melk & espresso

Natuurlijk met honing geserveerd

Verse gember/citroen thee € 2,90
Natuurlijk met honing geserveerd

Frisdranken
Frisdranken € 2,30
Coca Cola
Coca Cola Light
Fanta
Sprite
Bitter Lemon
Tonic

Cassis
Ice Tea
Green Tea
Jus d’orange
Chaudfontaine blauw
Chaudfontaine rood

BORRELS
Bieren op tap
Bavaria

€ 2,30

Swinckels

€ 3,25

Bieren op fles
La Trappe Witte Trapist
La Trappe Dubbel
La Trappe Tripple
La Trappe Quadrupple
Cornet Oaked blond

€ 3,75
€ 3,75
€ 4,00
€ 4,50
€ 3,75

Bavaria 0,0
Bavaria 0,0 Radler

€ 3,00
€ 3,00

Wijnen
Ortonese Wit Italië Malvasia – Chardonnay
Ortonese Rood Italië Sangiovese – Merlot
JC Mas Rose Frankrijk Cinsault – Grenache – Syrah
Bereich Bernkastel Duitsland Zoet wit

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

DE ARRANGEMENTEN
Een smaakvol idee! We hebben diverse arrangementen tot onze beschikking en maken deze
indien gewenst graag op maat voor jou. Om gebruik te kunnen maken van onze arrangementen is reserveren vooraf noodzakelijk.

Goed begin met Quick Start
€ 15,00 p.p.

Tijd voor De Schaft!
€ 8,50 p.p.

Aan tafel! Aan tafel! Dit ontbijt serveren
we op schalen en etagères bij je aan tafel.
Geniet van diverse belegde minibroodjes
met zalm, rosbief, rauwe ham of kaas. Of
van minicroissants en chocoladebroodjes,
zoete koffiebroodjes of kleine sandwiches,
creatief belegd met heerlijk verse
producten. Een vers gekookt eitje kan
hier natuurlijk niet ontbreken. Om het af
te maken divers handfruit en onbeperkt
koffie, thee, melk en jus d’orange.

Het fabrieksgevoel nog even vasthouden in
onze Ideeënfabriek? Maak van je lunch een
speciale lunch en kies voor een authentieke
schaft. Neem deel aan ons uitgebreide
lunchbuffet! Verschillende soorten
vers brood, beleg, dagverse soep, een
uitgebreide saladebar, zuivel, cereals,
dranken en diverse dagaanbiedingen maken
ons buffet. Stel zelf samen en geniet met
elkaar van een gezellige lunch!

Warm welkom (per dagdeel, 4 uur)
€4,75
Ontvangst en verzorging worden geregeld.
Onbeperkt koffie, thee, water en koekjes
tijdens de jouw bijeenkomst. Dit
arrangement kan worden uitgebreid met
alle Break Time items verderop in het
boekje! Per dagdeel (4 uur).

Broodjes en boterhammen
€ 11,00 p.p.
Het oog wil ook wat: op mooie schalen
serveren we broodjes en boterhammen:
luxe belegde broodjes en boterhammen van
dik gesneden vers brood, alles belegd met
mooie, verse ingrediënten. Altijd voldoende
omdat we à la minute aanvullen en natuurlijk
geserveerd met melk en jus d’orange.

Brainstorm lunch
€ 15,00 p.p.
Dé oplossing voor, tijdens of na een goede
brainstormsessie: onze Brainstorm Lunch!
Een gevarieerde combinatie van dagverse
soep, luxe belegde broodjes, sandwiches en
een salade. Ook deze lunch wordt geserveerd
met melk en jus d’orange.

ONZE RUIMTES
De ruimtes in De Ideeënfabriek hebben ieder hun eigen unique uitstralling en voorzieningen.
Op die manier kunnen we je altijd van dienst zijn, voor welke gelegenheid dan ook. Heb je
speciale wensen? Vraag het ons gerust! We denken graag met je mee over de mogelijkheden.
Onze ruimtes zijn per dagdeel te huur.
Meer informatie of reserveren? Neem contact op met receptie van De Ideeënfabriek.

DE TOREN

DE TUINEN

KANTOORRUIMTE

KANTOORRUIMTE

KANTOORRUIMTE

DE TENT

DE RECEPTIE

HET PODIUM

KANTOORRUIMTE

AED

DE INGANG

HET TERRAS

KANTOORRUIMTE

KANTOORRUIMTE

KANTOORRUIMTE

KANTOORRUIMTE

DE VERDIEPING
KANTOORRUIMTE

KANTOORRUIMTE

