
PLAN
JOUW 
EVENT



Ben je op zoek naar een geschikte locatie voor etentje met een grote 
groep, een zakelijk event, vrijgezellenfeest, babyshower of een 
spetterend feest? 

In ons gezellige stadscafé en restaurant aan de Markt in Eindhoven 
maken we met de lekkerste gerechten, drankjes en cocktails jouw 
event tot een groot succes. Bekijk onze arrangementen en menu’s voor 
de mogelijkheden. 

Voor een besloten borrel of bijeenkomst is het ook mogelijk onze 
‘open’ eerste verdieping met eigen bar af te huren. Wij denken graag 
met je mee!

Een vraag of speciale wens? 
Of meer informatie over het afhuren van (een deel van) onze locatie? 

Neem contact met ons op via: 
T. 085-0430281 
E. events@rce.eu

BIJEENKOMST OF 
IETS TE VIEREN?



LUNCH 
ARRANGEMENTEN

BORREL 
ARRANGEMENTEN

HIGH COCKTAIL

DRANK
ARRANGEMENTEN

WALKING DINNER
ARRANGEMENTEN

STANDAARDLUNCHBUFFET  |  19 PER PERSOON

Eén drankje per persoon, keuze uit:
Jus d’orange / melk / water met een smaakje

Chef’s soep
Vers fruit

Diverse sandwiches belegd met: 
Zalm
Carpaccio
Avocado V

BELEGDE BROODJES  |  11 . 5  PER PERSOON

Diverse focaccia broodjes belegd met:
Zalm
Carpaccio
Gemarineerde kip
Avocado  V

HIGH COCKTAIL  |  34 PER PERSOON

2 cocktails naar keuze

Flatbread met dips V
Sticky chicken
Asian beef
Hoisin duck springrolls
Kippendij saté

DRANKENARRANGEMENTEN

KURKENGELD  |  15 PER FLES
VORKENGELD  |  2.7  PER PERSOON

Looptijd

2 uur
2.5 uur
3 uur
4 uur
5 uur

Prijs p.p.
Hollandse bar

17.5
21.5
26
35

43.5

BINNENLANDS PAKKET

Koffie / thee
Frisdranken

Huiswijn
Pilsener

Vul je borrel of diner arrangement aan met ons 
drankarrangement.

SNACK PLATTER  |  12. 5 PER PERSOON

Bitterballen
Chicken Bites
Beer battered onion rings V
Hoisin duck springrolls

Met onze rijkelijk gevulde borrelplanken wordt 
iedere bijeenkomst een geslaagd event.

ULTIMTE PLATTER |  15 PER PERSOON

Flatbread met dips V
Sticky chicken
Asian beef
Hoisin duck springrolls
BBQ chicken saté

Kies één van onze borrelplanken of stel zelf  
je hapjes samen i.c.m. een drankarrangement.

BORRELPLANKEN

STEL ZELF JE HAPJES SAMEN

HAPJES  |  2.8 PER STUK

Portie kaas & worst 
Crostino avocado V
Crostino tataki
Crostino zalm

HAPJES  |  5. 2 PER PORTIE VAN 5 STUKS

Bitterballen
Gemengd bittergarnituur
Chicken bites
Hoisin duck springrolls
Crispy cauliflower V

Met onderstaande opties stel je zelf 
de perfecte borrel samen.

STANDAARD  |  34. 5 PER PERSOON

Flatbread met dips V
Crispy cauliflower V
Sticky chicken
Hoisin duck springrolls

GESERVEERD IN VERSCHILLENDE GANGEN
Gegrilde aubergine met harissa V
Asian beef salad
BBQ chicken saté

Verse frites met mayonaise

Cheesecake

Geniet in losse setting van onze verrassende 
gerechten die in meerdere gangen staand 
worden uitgeserveerd. 

DELUXE  |  44. 5 PER PERSOON

Flatbread met dips V

GESERVEERD IN VERSCHILLENDE GANGEN
Sticky chicken
Beef tataki
Gemarineerde zalm
Gegrilde aubergine met harissa V

Steak 
BBQ chicken saté
BBQ knolsteak V

Verse frites met mayonaise

Eton mess



DINER
ARRANGEMENTEN
Kies met jouw gezelschap uit een standaard 
of royaal menu, van 2- of 3-gangen.  

Alle hoofgerechten worden geserveerd met 
koolsla, verse frites en mayonaise.

2-GANGEN  |  26

2-GANGEN ROYAAL  |  30 3-GANGEN  |  35.75 3-GANGEN ROYAAL  |  41.75

STARTER
FLATBREAD MET DIPS V
focaccia | labneh | hummus | pistache | 
muhammara | granaatappelpitten 

MAIN PLATES
STEAK
hasselback aardappel | BBQ spitskool | 
puntpaprika | zwarte pepersaus

LICHT GEPEKELDE ZALMFILET
gepofte venkel | doperwtencrème | beurre blanc

GROENTECURRY VEGAN
geroosterde bloemkool | tomaatsalade | gepofte 
venkel | uienchutney | kikkererwten | flatbread

STARTERS
GEPANEERDE SHORTRIB
koolsla | Bourbon BBQ saus 

GEMARINEERDE ZALM
venkel | mierikswortel | ingelegde komkommer | 
groene kruidenolie | wei saus

GEGRILDE AUBERGINE V
pistache | granaatappelpitten | feta yoghurt | 
harissa | zhug

MAIN PLATES
STEAK
hasselback aardappel | BBQ spitskool | puntpaprika | 
zwarte pepersaus

REUZE BBQ GAMBA’S
gepofte venkel | BBQ spitskool | harissa olie

HAMBURGER VAN DE BBQ
bacon | oude kaas | tomatenrelish | sla | uienringen | 
piccalilly-mayonaise

RED CARROT BURGER VEGAN
wortel-bietenburger | ingelegde gele biet | sla | tomaat | 
uienchutney | vegan mayonaise  | granaatappelketchup 

STARTERS
BEEF TATAKI
gemarineerde bundelzwam | gember | sesam | 
rode peper | sojasaus 

GEMARINEERDE ZALM
venkel | mierikswortel | ingelegde komkommer | 
groene kruidenolie | wei saus

GEGRILDE AUBERGINE V
pistache | granaatappelpitten | feta yoghurt | harissa | zhug

DESSERTS 
CHEESECAKE
wisselende smaak per seizoen | met ijs

SALTED CARAMEL POPCORN
vanille-ijs | chocoladesaus

MAIN PLATES
STEAK
hasselback aardappel | BBQ spitskool | 
puntpaprika | zwarte pepersaus

LICHT GEPEKELDE ZALMFILET
gepofte venkel | doperwtencrème | beurre blanc

GROENTECURRY VEGAN
geroosterde bloemkool | tomaatsalade | gepofte venkel |  
uienchutney | kikkererwten | flatbread

STARTERS
BEEF TATAKI
gemarineerde bundelzwam | gember | sesam | 
rode peper | sojasaus 

GEMARINEERDE ZALM
venkel | mierikswortel | ingelegde komkommer | 
groene kruidenolie | wei saus

BURRATA V
tomatensalade | zuurdesem crostini | basilicum | 
balsamicostroop

DESSERTS 
ETON MESS
hibiscus-rozenwatermascarpone | pistache | 
meringue | honing

CHEESECAKE
wisselende smaak per seizoen | met ijs

MAIN PLATES
STEAK
hasselback aardappel | BBQ spitskool | puntpaprika | 
zwarte pepersaus 

REUZE BBQ GAMBA’S
gepofte venkel | BBQ spitskool | harissa olie 

HAMBURGER VAN DE BBQ
bacon | oude kaas | tomatenrelish | sla | uienringen | 
piccalilly-mayonaise

RED CARROT BURGER VEGAN
wortel-bietenburger | ingelegde gele biet | sla | tomaat | 
uienchutney | vegan mayonaise | granaatappelketchup 





Markt 11     -   5611 EB      -      Eindhoven      -      040 243 3995

www.de-vooruitgang.nl       -      directantwoord@de-vooruitgang.nl


