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ENJOY AMAZING
FLAVOURS PERFECTLY
PAIRED WITH OUR 
CRAFT BEER

In de karakteristieke oude Schellensfabriek vindt u onze 
brouwerij en proeflokaal café 100 Watt, 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, de gezellige sfeer 
in ons proeflokaal, en de eerlijke, ambachtelijke gerechten, 
i.c.m. onze kennis van producten en uitstekende service  
laten wij u genieten van een optimale bierbelevenis en onze  
Brabantse gastvrijheid!

Stadsbrouwerij Eindhoven

Stadsbrouwerij eindhoven
Beer & Food

Welkom
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 ▶ 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 aan dranken; (speciaal)bier 

verse koffies, gin-tonics, mooie wijnen, fuze teas,  
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

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



mini 
proef- 
lokaal

EXCLUSIEF HUREN? 

Dat kan! Voor deze ruimte vragen wij een  
huurprijs. Dit is voor de exclusiviteit van de  
ruimte inclusief personeel dat op jullie  
bijeenkomst geplaatst wordt en alle faciliteiten 
waarvan u gebruik kunt maken. 

 

45
PER UUR

 ▶ Deze ruimte bevindt zich tegenover de algemene ingang van 
ons Proeflokaal.   

 ▶ Ca. 20 zitplaatsen 
 ▶ Whiteboard / flipover kunnen op aanvraag geplaatst worden 
 ▶ Snel en gratis WIFI 
 ▶ Leuk en sfeervol ingericht  
 ▶ Groot open raam; lekker in de zomer :) 
 ▶ Lunch/Diner/Borrel ook in dit lokaal mogelijk
 ▶ Mogelijkheid om via Bluetooth je eigen muziek te draaien

mout
lokaal

 ▶ Grenzend aan ons binnenterras bevindt zich ons  
Moutlokaal. 

 ▶ Veelzijdige ruimte geschikt voor 20 tot +/- 50 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 en tafels, verschillende  
(vergader)opstellingen mogelijk

Voor deze ruimte vragen wij een huurprijs.  
Dit is voor de exclusiviteit van de ruimte inclusief  
personeel dat op jullie bijeenkomst geplaatst wordt en 
alle faciliteiten waarvan u gebruik kunt maken. 
30 PER UUR



mouthok

“MAAK VAN JE  
VERGADERING  
EEN VERADEMING”

vergaderen
Verras uw gasten met onze inspirerende locatie!

 ▶ 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 
 ▶ Lekkernijen voor bij de koffie 
 ▶ Gebruik beamer + scherm + whiteboard / flipover

KOSTEN
 ▶ 7,5 p.p. per uur 

(koffie, thee, 
water)

 ▶ Overige dranken 
op nacalculatie 

 ▶ Overige kosten in 
overleg 

mini  
proeflokaal



 
 Verschillende sandwiches geserveerd op grote planken, met 

soep van de dag vooraf..
Al onze sandwiches zijn op ambachtelijke wijze gemaakt met 
onze bierbostel. Wij houden rekening met belangrijke 
eetwensen.

SOEP VAN DE DAG   
Geserveerd met bostelbrood      
  
HUMMUS & AVOCADO
Eigengemaakte hummus | avocado | rucola 
avocado-basilicumcrème 

PULLED PORK
12 uur traag gegaarde varkensschouder | BBQ saus | crispy sla 
van Duurzame Kost | jalapeño

SMOKED SALMON
Zalm gemarineerd in ‘Orchestra of Angels’ | gerookt op onze 
American smoker | avocado | chipotlecrème | uien crumble

ASIAN CHICKEN
Aziatisch gekruide kippendij met sticky glaze | crispy sla van 
Duurzame Kost | wortel | sesam

13,5 p.p.

witte dame bierbostel
sandwiches

lunch

vanaf 10 personen

TAFELTJE VOL MET

Sandwich bostelbrood | brioche bostelbroodjes | bierkroketten bereid met onze 
‘Oude Haas’ en ‘Heeren van Eynthoven’ | Zalm gemarineerd in ‘Orchestra of Angels’
belegen bierkaas met ‘Oude Haas’ | geitenkaas met ‘150 Watt’ Belgian Quadrupel 
gemengde salade | onbeperkt koffie/thee/flessen water | één glas (25 cl.) tapbier 
naar keuze

best beer brunch16,5 p.p.

vanaf 6 personen



Geserveerd met  
verse frites,  

mayonaise  
en salade

Burgers Runderburgers van 
Boeuf Nature Vlees 

uit postel

diner

MAAK EEN KEUZE UIT:

TRUFFLE
100% rundvlees | 175 gram | rucola | truffelcrème 
zongedroogde tomaat | zoetzure rode ui | augurk

PULLED PORK
12 uur traag gegaarde varkensschouder | BBQ saus 
crispy sla | jalapeño | zoetzure rode ui | augurk

VEGGIE
Gerookte knolselderij | low & slow gegaard | vadouvan 
gefrituurde uienring | savoracrème | crispy sla 
zoetzure rode ui | augurk

CHEESE
100% rundvlees | 175 gram | mozzarella sticks 
belegen bierkaas met ‘Oude Haas’ | crispy sla | chipotlecrème 
zoetzure rode ui | augurk

AIOLI  
100% rundvlees | 175 gram | aioli | crispy sla | zoetzure rode ui  
augurk

15,5 p.p.

NOG EEN TOETJE?
ZOETE PROEVERIJ       
Laat je verrassen met een heerlijke  
proeverij van zoete lekkernijen! + 5,5

vanaf 10 personen



diner

BEERS AND SLIDERS 

vanaf 10 personen

Burgers en bier…a match made in heaven. Maar er zijn zoveel opties, 
we kunnen niet kiezen… Vandaar dat wij een beer&slider proeverij 
aanbieden. Ons keukenteam serveert 4 smaakvolle sliders die heel 
fijn samengaan met 4 van onze bieren. 

4 proefglazen (15 cl.)
4 mini burgers 
Uitleg over de bieren en waarom deze combinaties werken

KIPPENDIJ SLIDER  
met proefglas 40 Watt (Blond)

TRUFFEL SLIDER 
met proefglas Oude Haas (Dubbel)

GEROOKTE ZALM SLIDER 
met proefglas Orchestra of Angels (NEIPA)

FALAFEL SLIDER 
met proefglas Non de jus (Tripel)

25,5 p.p.

diner



Geserveerd met  
verse frites,  

mayonaise  
en salade

 

50 watt 2 GANGEN
KEUZE MENU

SOUP OF THE DAY        
Geserveerd met bostelbrood

MAAK EEN KEUZE UIT: 
 
TRUFFLE BURGER
100% rundvlees | 175 gram | rucola | truffelcrème | zongedroogde 
tomaat | zoetzure rode ui | augurk

PULLED PORK BURGER
12 uur traag gegaarde varkensschouder | BBQ saus | crispy sla  
jalapeño | zoetzure rode ui | augurk

VEGGIE
Gerookte knolselderij | low & slow gegaard | vadouvan  
gefrituurde uienring | savoracrème | crispy sla | zoetzure rode ui 
augurk

ASIAN CHICKEN
Aziatisch gekruide kippenbout met sticky glaze | sous vide  
gegaard | zoete aardappel | sesam

KABELJAUW
Kabeljauwhaas | bloemkool noisette | paling bouillon | hazelnoot 
crumble

21,5 p.p.

NOG EEN TOETJE?
ZOETE PROEVERIJ       
Laat je verrassen met een heerlijke 
proeverij van zoete lekkernijen! + 5,5

vanaf 10 personen

diner



Geserveerd met  
verse frites,  

mayonaise  
en salade

100 watt 3 GANGEN
KEUZE MENU

diner

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 | augurk 

PULLED PORKBURGER
12 uur traag gegaarde varkensschouder | BBQ saus | crispy sla 
jalapeño | zoetzure rode ui | augurk

VEGGIE
Gerookte knolselderij | low & slow gegaard | vadouvan  
gefrituurde uienring | savoracrème | crispy sla 
zoetzure rode ui | augurk

SLOW COOKED BEEF
Smeltend zachte rundersukade | 12 uur langzaam gegaard  
bospeen | pastinaak | sjalot | kalfsjus met ‘Oude Haas’ 

ASIAN CHICKEN
Aziatisch gekruide kippenbout met sticky glaze  
sous vide gegaard | zoete aardappel | sesam

KABELJAUW
Kabeljauwhaas | bloemkool noisette | paling bouillon 
hazelnoot crumble

FALAFEL
Vegetarische burger van kikkererwten | avocado | aioli  
crispy sla | zoetzure rode ui | augurk

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

27,5 p.p.

vanaf 10 personen



buffet

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  

CHERRY COKE RIBS        
Fall of the bone | gegaard in de Cherry Coke 

ASIAN CHICKEN       
Aziatisch gekruide kippendij met sticky glaze 

ROAST POTATOES 

VERS GEBAKKEN BOSTELBROOD 

BIJPASSENDE SAUZEN 

TWEE VERSCHILLENDE FRISSE SALADES

22,5 p.p.

vanaf 20 personen

Onderstaande gerechten kunt u extra toevoegen of in 
plaats van de bovenstaande gerechten kiezen 

KNOLSELDERIJ // i.p.v. een ander gerecht +0  
Gerookte knolselderij | low & slow gegaard | vadouvan  
gegrilde groenten

KABELJAUW // +2
Kabeljauwhaas | bloemkool noisette | paling bouillon  
hazelnoot crumble

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!

SPICE UP YOUR BUFFET!

diner



BIERBITTERBALLEN
Rundvlees van Boeuf Nature uit Postel | met de speciaal gekozen bieren ‘Oude Haas en 
‘Heeren van Eynthoven’ | zonder kleur- en smaakstoffen | mosterd

KIPSPIES
Spiesjes van malse kippendijen | chipotlecrème 

BRIOCHE PULLED PORK
12 uur traag gegaarde varkensschouder | BBQ saus | jalapeño

15 WATT5,75 p.p.

vanaf 10 personen

borrel

Afkopen
3 uur // €22,30
+ ieder half uur // €3,-
(Koffie, thee, frisdranken, wijnen en 
alle tapbieren) 

Munten à €2,25: 
1 munt:      pils, fris, koffie, thee
2 munten:  overige tapbieren, wijn
3 munten:  flesjes bier, gin-tonics e.d.

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

drinks arrangement

vanaf 20 personen



borrel

BIERBITTERBALLEN
Rundvlees van Boeuf Nature uit Postel | met de speciaal gekozen bieren ‘Oude Haas en 
‘Heeren van Eynthoven’ | zonder kleur- en smaakstoffen | mosterd

KIPSPIES
Spiesjes van malse kippendijen | chipotlecrème

BRIOCHE PULLED PORK
12 uur traag gegaarde varkensschouder | BBQ saus | jalapeño

SMOKED SALMON BRIOCHE
Zalm gemarineerd in ‘Orchestra of Angels’ | dille | citrus | gerookt op onze 
American smoker

50 WATT 8,75 p.p.

vanaf 20 personen

BIERBITTERBALLEN
Rundvlees van Boeuf Nature uit Postel | met de speciaal gekozen bieren
 ‘Oude Haas en ‘Heeren van Eynthoven’ | zonder kleur- en smaakstoffen | mosterd

KIPSPIES
Spiesjes van malse kippendijen | chipotlecrème

BRIOCHE PULLED PORK
12 uur traag gegaarde varkensschouder | BBQ saus | jalapeño

SMOKED SALMON BRIOCHE
Zalm gemarineerd in ‘Orchestra of Angels’ | dille | citrus | gerookt op onze 
American smoker

BRABANTSE KAZEN
Belegen bierkaas met ‘Oude Haas’ | geitenkaas met ‘150 Watt’, onze prijswinnende  
Belgian Quadrupel | Brabantse blauwe kaas uit Molenschot | vijgencompote

 

100 WATT10,75 p.p.

vanaf 20 personen

borrel



BIERBITTERBALLEN
Rundvlees van Boeuf Nature uit Postel | met de speciaal gekozen bieren
 ‘Oude Haas en ‘Heeren van Eynthoven’ | zonder kleur- en smaakstoffen | mosterd

KIPSPIES
Spiesjes van malse kippendijen | chipotlecrème

BRIOCHE PULLED PORK
12 uur traag gegaarde varkensschouder | BBQ saus | jalapeño

SMOKED SALMON BRIOCHE
Zalm gemarineerd in ‘Orchestra of Angels’ | dille | citrus | gerookt op onze 
American smoker

BRABANTSE KAZEN
Belegen bierkaas met ‘Oude Haas’ | geitenkaas met ‘150 Watt’, onze prijswinnende  
Belgian Quadrupel | Brabantse blauwe kaas uit Molenschot | vijgencompote

 

borrel huurcondities
1. GOEDKEURING OFFERTE
Bij het goedkeuren van de offerte, dient u een akkoord te geven per mail. 

2. ANNULERINGSVOORWAARDEN
Bij annulering van een bevestigde opdracht zullen wij annuleringskosten 
in rekening brengen:

- Annulering vanaf bevestiging, 10% van het offerte bedrag.
- Annulering binnen 1 maand voor aanvang van de verzorging,  
  25% van het offerte bedrag.
- Annulering binnen 14 dagen van aanvang van de verzorging,  
  50% van het offerte bedrag.
- Annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de verzorging,  
  75% van het offerte bedrag.

- Het door u opgegeven aantal personen kan tot 3 werkdagen voor aanvang van  
de verzorging worden gewijzigd met een maximale afwijking naar beneden van 20%. 
Dit kan enkel via email of schriftelijk worden doorgegeven.

3. PRIJSVERMELDINGEN
-Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. en bediening, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
-Prijzen en/ of productsamenstellingen zijn onder voorbehoud.

Overige voorwaarden:
• Het is niet toegestaan om binnen het gebouw of op het terras met confetti 

of rijst te strooien. De eventuele extra schoonmaakkosten worden aan u in rekening 
gebracht à € 30,00 p.u. op basis van nacalculatie.

• Extra te huren materialen (in overleg), worden 1 op 1 doorberekend.
• Bij het verlaten van de gelegenheid na 23.00 uur dient dit i.v.m. mogelijke  

geluidsoverlast voor de buren rustig te geschieden.
• U bent zelf verantwoordelijk voor het vooraf testen van de te gebruiken apparatuur
• Eventueel door u of uw gasten toegebrachte schade zal bij u in rekening worden 

gebracht.


