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Brasserie

THE 
MIXER

Catering in de meeting rooms of op uw 
eigen locatie in The Mixer 
  
Graag verzorgen wij uw bijeenkomst in 
een van de meeting rooms of op uw eigen 
werkplek in The Mixer, van kop koffie tot 
een volledig verzorgde dag. Om u zo 
goed mogelijk van dienst te zijn vragen 
wij u uiterlijk 3 dagen van tevoren uw 
bijeenkomst af te spreken en uiterlijk 24 
uur voor aanvang wijzigingen in het 
aantal personen door te geven. Heeft u 
andere wensen of heeft één van uw gasten 
een allergie? Laat het ons weten.

Dranken 
Onbeperkt koffie en thee  3,00  
Gereserveerd in kannen 
per pers. per dagdeel 
  
Tafelwater 
Fles earth water plat of bruisend 3,00  
per literfles

Tijdens de meeting 
Grote koek    2,00 
(wisselend aanbod, bv. boterkoek,  
brownie) 
  
Borrelplank warme hapjes *  3,00 p.p. 
Diverse hapjes uit onze frituur  
(3 per pers.) 
  
Borrelplank Luxe * 
Diverse luxe hapjes (3 per pers.)  4,00 p.p. 
  
Borrelplank compleet *   5,00 p.p. 
Diverse warme en koude hapjes

Vergaderlunch 
Vergaderlunch basis *   5,50 p.p. 
diverse belegde broodjes,  
kleine jus d’orange, melk, handfruit 

Vergaderlunch luxe *   6,50 p.p.  
diverse belegde broodjes, snack,  
kleine jus d’orange, melk, handfruit 

Vergaderlunch compleet *   8,00 p.p.  
dagsoepje, kroket, salade, diverse 
belegde broodjes, kleine smoothie of  
jus d’orange, melk, handfruit

Meeting Rooms

* Bij minimale afname van 5 personen 
Voor groepen vanaf 20 personen maken we graag 
een offerte op maat



Ontbijt 
   

Twee sneetjes wit of bruin   4,50  
landbrood met ham en/of kaas 
geserveerd met verse jus d’orange,  
koffie of thee

Lunch The Mixer   6,00 
Dagsoep, broodje kroket, kleine  
uitsmijter en salade 

Voor tussendoor 
Vers fruit salade   2,00 

Zachte witte bol ham of kaas  1,50 

Grote koek     2,00  
(Wisselend aanbod, b.v. boterkoek of brownie) 

Saucijzenbroodje   2,25

Lunch gerechten 
Broodjes (pistolet wit of bruin) 3,75 
Carpaccio 
Gezond 
Met vis 
Met vlees 
Vegetarisch 

Panini      3,00 
Geitenkaas en pesto 
Salami en brie 
Ham en kaas 

Wisselende maaltijdsalade   4,75 
Carpaccio 
Vlees 
Vis 
Vegetarisch 

Wisselende dagsoep   3,50 

Uitsmijter met ham en kaas  4,75 
Gereserveerd met wit of bruin landbrood 

2 luxe rundvleeskroketten  4,75   
Gereserveerd met wit of bruin landbrood 

2 luxe groentekroketten   4,75 
Gereserveerd met wit of bruin landbrood 

Zachte witte bol met kroket  1,75 

Dranken 
Warme dranken    
Earth Koffie    2,25 
Earth Cappuccino    2,50 
Earth Latte macchiato   2,50 
Earth espresso   2,25 
Earth dubbele espresso  3,00 
Earth Tea    2,25 
Verse muntthee   2,50 
Verse gemberthee   2,50 

Warme dranken strippenkaart 21,00 

Frisdranken (0,25l)   2,00 
Coca cola 
Coca cola Zero 
Fanta Sinas 
Lipton ice tea 
Lipton green tea 
Rivella light 
Red Bull (2,50) 

Zuivel     2,00 
Verse halfvolle melk  
Verse halfvolle karnemelk 

Vruchtensappen   3,00   
Verse jus d’orange 
Smoothie

Stichting Villande Werkt biedt mensen met een 
beperking de mogelijkheid om op hun eigen wijze 
aan het werk te zijn.  

Ons team bestaat uit Assistent Medewerkers en 
Medewerkers die samen de Brasserie  runnen en 
diensten leveren  in en om The Mixer. Voor meer 
informatie kijk op onze website! 

Brasserie The Mixer is maandag tot met vrijdag geopend 
van 8.45 tot 17.00 uur. In overleg ook buiten deze tijden. 

T. +31 6 57 32 63 44 
I. www.brasseriethemixer.nl 
E. themixer@stichtingvillande.nl
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