ambachtelijke
gerechten met liefde
voor bier

Welkom

leuk dat
je bij ons
wilt komen!

Beer & Food

Stadsbrouwerij eindhoven
In de karakteristieke oude Schellensfabriek kunt u onze
brouwerij en proeflokaal café 100 Watt vinden, waar wij
meer dan 40 eigen gebrouwen speciaalbieren en matchende
gerechten aanbieden. Ook voor de niet-(bier)drinkers onder
ons hebben wij keuze genoeg. Voor ieder wat wils!
Wij bieden tevens rondleidingen en proeverijen aan onder
begeleiding van ware bierspecialisten. Ook organiseren wij
verschillende acties en events zodat wij toegankelijk zijn
voor een breed publiek. Van jong tot oud.
Door middel van onze eigen bierbrouwerij,
gezellige sfeer, speciaalbieren, eerlijke en ambachtelijke
gerechten, verschillende voorzieningen, kennis van
producten en historie plus een uitstekende service laten wij
u genieten van een optimale bierbelevenis en onze
Brabantse gastvrijheid!

ENJOY AMAZING
FLAVOURS PERFECTLY
PAIRED WITH OUR
CRAFT BEER

want samen is
leuker dan alleen

onze ruimtes

proef
lokaal

EXCLUSIEF HUREN?
Dat kan! Wij vragen hiervoor wel een
huurprijs, aangezien alleen ú gebruik maakt
van het moutlokaal. of mini proeflokaal.
Dit betekent dat wij zullen zorgen dat er een
personeelslid aanwezig is én er niets anders
gepland zal worden.

Café 100 Watt, het proeflokaal van de Stadsbrouwerij
Eindhoven is dé unieke locatie voor uw partij of gezellige
middag/avond uit. Midden in het hart van Eindhoven
vind u ons proeflokaal in de karakteristieke
oude Schellens fabriek.
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Tot groepen van +/- 60 personen
Gevestigd in de karakteristieke oude Schellensfabriek
Eigen bierbrouwerij met eigen bottellijn
Sfeervol proeflokaal met open keuken
Bourgondische keuken met eigengemaakte gerechten;
Lunch, diner en hapjes
Signature kookstijl: low & slow, mét onze bieren of passend bíj onze bieren. Altijd enorm mals en smaakvol!
Ruim assortiment dranken; (speciaal)bier, verse koffies,
gin-tonics, mooie wijnen, fuze-tea’s, mocktails….voor ieder
wat wils!
Zonovergoten terras met maar liefst 160 zitplaatsen aan
de Dommel
Gezellige en ruime stadstuin, ideaal voor feesten en partijen
Voldoende parkeergelegenheid (betaald) in de nabije omgeving van ons pand
Unieke industriële en inspiratievolle locatie

mout
hok

30
PER UUR

▶▶ Grenzend aan ons binnenterras bevindt zich ons
Moutlokaal.
▶▶ Veelzijdige ruimte geschikt voor 20 tot +/- 40 personen,
afhankelijk van de gelegenheid. Reken hier ons ruime
binnenterras bij en u heeft genoeg plaats
voor zo’n 150 gasten!
▶▶ Gezellige bar met 4 tappunten & de mogelijkheid om andere speciaalbieren uit te laten serveren
vanuit ons proeflokaal.
▶▶ Voor vergaderingen, recepties, workshops, besloten
diners, seminars, feesten & partijen is deze ruimte ideaal!
▶▶ Mogelijkheid voor het gebruik van beamer + scherm,
open / gratis wifi
▶▶ Volledig uitgerust met discoverlichting en de
mogelijkheid je eigen muziek te draaien
▶▶ Gebruik van losse barkrukken voor verschillende
(vergader-)opstellingen mogelijk

▶▶ Deze ruimte bevindt zich tegenover
de algemene ingang van ons Proeflokaal.
▶▶ Ca. 20 zitplaatsen
▶▶ Whiteboard kan op aanvraag geplaatst worden
▶▶ Snel en gratis WIFI
▶▶ Leuk en sfeervol ingericht
▶▶ Groot open raam; lekker in de zomer :)
▶▶ Lunch/Diner/Borrel zowel in dit lokaal als
ons algemene proeflokaal is een optie!

mini
proeflokaal

lunch
allure

vergaderen

12,5 p.p.

Verras uw gasten met onze inspirerende locatie!

10-20 personen
▶

KOSTEN
▶
▶
▶

7,5 p.p. per uur
Overige dranken
op nacalculatie
Overige kosten in
overleg

▶
▶
▶
▶

Onbeperkt koffie / thee / tafelwater voor een vaste prijs.
Vanuit ons Moutlokaal kunnen wij heerlijke verse koffie
serveren. Tevens is er cafeïnevrije koffie beschikbaar
en verschillende verse T’amore theesoorten.
Frisdranken uit het Coca-Cola assortiment
Pepermuntjes
Lekkernijen voor bij de koffie
Gebruik beamer + scherm + whiteboard / flipover

mouthok

mini
proeﬂokaal

Verwennerijtje van verschillende warme en koude gerechten | variërend |
geserveerd op grote planken | bijvoorbeeld; bierbitterballen, nacho’s pulled pork,
mini sandwiches, soep van de dag, bierkazen en charcuterie | laat je verrassen!

witte dame
13,5 p.p.

“MAAK VAN JE
VERGADERING
EEN VERADEMING”

vanaf 10 personen

bierbostel
sandwiches

Verschillende sandwiches geserveerd op grote planken, met
soep van de dag vooraf geserveerd. Al onze sandwiches zijn
op ambachtelijke wijze gemaakt met onze bierbostel.
Wij houden wij rekening met belangrijke eetwensen.
SOEP VAN DE DAG

EGG SALAD
Huisgemaakte salade van ei | bosui | savoracrème
PULLED PORK
12 uur traag gegaarde varkensschouder | BBQ saus | belegen
bierkaas met ‘Oude Haas’ | little gem | jalapeño
SMOKED SALMON
Zalm gemarineerd in onze ‘Witte Dame’ | gerookt op onze
American smoker | avocado
BBQ CHICKEN
BBQ rubbed kippendij | hoisinsaus | little gem |
tomaat | zoetzure rode ui

diner

DAG arrangement
de hele dag
bourgondisch
genieten!

35 p.p.

400 VOLT

vanaf 20 personen
SANDWICH LUNCH
Een soep van de dag en een mix van kleine sandwiches; egg
salad, pulled pork, smoked salmon en BBQ chicken.
Al onze sandwiches zijn op ambachtelijke wijze
gemaakt met onze bierbostel.
BIERBITTERBALLEN
Huisgemaakt | rundvlees van Boeuf Nature uit Postel |
met de speciaal gekozen bieren ‘Oude Haas en ‘Heeren van
Eynthoven’ | zonder kleur- en smaakstoffen | mosterd
BBQ BUFFET
Dit buffet wordt geserveerd met Roast potatoes, bij passende
sauzen, breekbrood, gemengde salade en een cous-cous
salade. Wij houden wij rekening met belangrijke eetwensen.
Voor de vegetarische medemens zullen speciale gerechten
gemaakt worden uit de keuken.
MINI BURGER
100% rundvlees van Boeuf Nature uit Postel | 80 gram
PULLED PORK
12 uur traag gegaarde varkensschouder | BBQ saus
CHERRY COKE RIBS
Fall of the bone | dik bevleesde varkensrib
BBQ CHICKEN
Gebakken BBQ rubbed kippendij | hoisinsaus

“EEN GOEDE MAALTIJD
BRENGT GOEDE
IDEEËN SAMEN”

14 p.p.

Burgers
Geserveerd met
verse frites,
mayonaise
en salade

Runderburgers van
Boeuf Nature Vlees
uit postel

MAAK EEN KEUZE UIT:
TRUFFLE
100% rundvlees | 175 gram |
rucola | truffelcrème | zongedroogde tomaat | zoetzure rode ui
PULLED PORK
12 uur traag gegaarde varkensschouder | BBQ saus |
little gem | jalapeño | zoetzure rode ui
VEGGIE
Gerookte knolselderij | low & slow gegaard | vadouvan |
savoracrème | gefrituurde uienring | little gem | zoetzure rode ui
CHEESE
100% rundvlees | 175 gram | mozzarella stick | belegen bierkaas
met ‘Oude Haas’ | little gem | chipotlecrème |
zoet-zure rode ui | augurk
AIOLI
100% rundvlees | 175 gram |
aioli | little gem | zoetzure rode ui

NOG EEN TOETJE?
ZOETE PROEVERIJ
Laat je verrassen met een heerlijke
proeverij van zoete lekkernijen!

+ 5,5

diner

diner
21,5 p.p.

50 watt
Geserveerd met
verse frites,
mayonaise
en salade

2 GANGEN
KEUZE MENU

SOUP OF THE DAY
Geserveerd met breekbrood
MAAK EEN KEUZE UIT:
TRUFFLE BURGER
100% rundvlees | 175 gram |
rucola | truffelcrème | zongedroogde tomaat | zoetzure rode ui
PULLED PORK BURGER
12 uur traag gegaarde varkensschouder | BBQ saus |
little gem | jalapeño | zoetzure rode ui

100 watt
Geserveerd met
verse frites,
mayonaise
en salade

27,5 p.p.

3 GANGEN
KEUZE MENU

PROEVERIJ A LA CHEF
Selectie van warme en koude voorgerechten
MAAK EEN KEUZE UIT:
TRUFFLE BURGER
100% rundvlees | 175 gram |
rucola | truffelcrème | zongedroogde tomaat | zoetzure rode ui
PULLED PORK BURGER
12 uur traag gegaarde varkensschouder | BBQ saus |
little gem | jalapeño | zoetzure rode ui

VEGGIE BURGER
Gerookte knolselderij | low & slow gegaard | vadouvan |
savoracrème | gefrituurde uienring | little gem | zoetzure rode ui

VEGGIE BURGER
Gerookte knolselderij | low & slow gegaard | vadouvan |
savoracrème | gefrituurde uienring | little gem | zoetzure rode ui

SLOW-COOKED BEEF
Gerookt op onze American Smoker | 12 uur langzaam gegaard |
rucola | ‘Oude Haas’ kalfsjus

SLOW-COOKED BEEF
Gerookt op onze American Smoker | 12 uur langzaam gegaard |
rucola | ‘Oude Haas’ kalfsjus

TIGER SHRIMPS
6 hele gamba’s | chipotle-knoflookolie | breekbrood

TIGER SHRIMPS
6 hele gamba’s | chipotle-knoflookolie | breekbrood
FALAFEL BURGER
Vegetarische burger van kikkererwten | avocado |
aioli | little gem | zoetzure rode ui | augurk

NOG EEN TOETJE?
ZOETE PROEVERIJ
Laat je verrassen met een heerlijke
proeverij van zoete lekkernijen!

+ 5,5

ZOETE PROEVERIJ
Laat je verrassen met een heerlijke
proeverij van zoete lekkernijen!

diner

borrel

Onze specials van de BBQ en American Smoker:
MINI BURGER
100% rundvlees van Boeuf Nature uit Postel | 80 gram
PULLED PORK
12 uur traag gegaarde varkensschouder | BBQ saus

22,5 p.p.
vanaf 20 personen

buffet

CHERRY COKE RIBS
Fall of the bone | gegaard in de Cherry Coke
BBQ CHICKEN
Gebakken BBQ rubbed kippendij | hoisinsaus
ROAST POTATOES
VERS GEBAKKEN BREEKBROOD

drinks

arrangement
vanaf 20 personen

BASIC // 5,5
Koffie, thee, frisdranken, Chardonnay, Merlot, port
Alle tapbieren tot 7%
--> Mix dranken en sterke dranken // +1,5 per glas
--> Bieren boven de 7% // +0,5 per glas

BIJPASSENDE SAUZEN
FRISSE GEMENGDE SALADE UIT ‘T SEIZOEN
COUSCOUS SALADE

NACALCULATIE
Als u voor deze optie kiest zal iedere drankje apart worden berekend
voor de prijzen op onze drankenkaart. Die kunt u op de website vinden.

SPICE UP YOUR BUFFET!
Onderstaande gerechten kunt u extra toevoegen
of in plaats van de bovenstaande gerechten
KNOLSELDERIJ // i.p.v. +0
Gerookte knolselderij | low & slow gegaard |
vadouvan | gegrilde groenten
KALFSUKADE // +3
Smeltend zachte sukade van Hollands kalf |
12 uur gegaard in ‘Witte koning’ met tomaat
SMOKED SALMON // +4
Zalm gemarineerd in ‘Witte Koning’ | dille |
citrus | gerookt op onze American smoker
VARKEN AAN ’T SPIT // +4 (Vanaf 30 personen)
De speenbig worden daags van te voren gepekeld en
geprepareerd, daarna wordt hij minimaal 12 uur
gegaard aan het spit. Het resultaat is een heerlijk
ambachtelijk sappig speenvarken!
ZOETE PROEVERIJ // +5,5
Laat je verrassen met een heerlijke
proeverij van zoete lekkernijen!

5,75 p.p.
vanaf 20 personen

15 WATT

BIERBITTERBALLEN
Huisgemaakt | rundvlees van Boeuf Nature uit Postel | met de speciaal gekozen bieren
‘Oude Haas en ‘Heeren van Eynthoven’ | zonder kleur- en smaakstoffen | mosterd
GEPEKELDE ROSBIEF
In Provençaalse kruiden gepekelde rosbief van Boeuf Nature uit Postel |
krokant sandwichbrood met bostel | truffel-crème
BRIOCHE PULLED PORK
12 uur traag gegaarde varkensschouder | BBQ saus | little gem |
jalapeño | zoetzure rode ui

borrel
50 WATT

8,75 p.p.
vanaf 20 personen

BIERBITTERBALLEN						
Huisgemaakt | rundvlees van Boeuf Nature uit Postel | met de speciaal gekozen bieren
‘Oude Haas en ‘Heeren van Eynthoven’ | zonder kleur- en smaakstoffen | mosterd
GEPEKELDE ROSBIEF						
In Provençaalse kruiden gepekelde rosbief van Boeuf Nature uit Postel |
krokant sandwichbrood met bostel | truffel-crème
BRIOCHE PULLED PORK 						
12 uur traag gegaarde varkensschouder | BBQ saus | little gem |
jalapeño | zoetzure rode ui
SMOKED SALMON BRIOCHE
							
Zalm gemarineerd in ‘Witte Dame’ | dille | citrus | gerookt op onze American smoker

10,75 p.p.
vanaf 20 personen

100 WATT

BIERBITTERBALLEN						
Huisgemaakt | rundvlees van Boeuf Nature uit Postel | met de speciaal gekozen bieren
‘Oude Haas en ‘Heeren van Eynthoven’ | zonder kleur- en smaakstoffen | mosterd
GEPEKELDE ROSBIEF						
In Provençaalse kruiden gepekelde rosbief van Boeuf Nature uit Postel |
krokant sandwichbrood met bostel | truffel-crème
BRIOCHE PULLED PORK 						
12 uur traag gegaarde varkensschouder | BBQ saus | little gem |
jalapeño | zoetzure rode ui
SMOKED SALMON BRIOCHE
							
Zalm gemarineerd in ‘Witte Dame’ | dille | citrus | gerookt op onze American smoker
PORK BELLY BUN 								
Buikspek gerookt op onze American smoker | 12 uur gegaard low & slow | hoisin

