
 

Fruitschaal abonnement €0,75  per stuk / portie 
Wij komen uw fruitschaal vullen  
met de afgesproken aantallen op  
de afgesproken momenten. 

Zonder abonnement ook digitaal aan te vragen 

Koffie / thee abonnement  €6,00  per kan (6-8 kopjes) 
Wij komen het afgesproken aantal  
koffie,- en theekannen brengen op  
de afgesproken momenten. 

Strippenkaart   €10,00 10 strippen per kaart 
Deze kaart kunt u gebruiken als  
we in de ochtend en / of in de  
middag bij u langs komen met  
drinken en tussendoortjes.  
Het gebruik van ons aanbod, en het  
betalen met de strippenkaart  
is uiteraard vrijblijvend. 

Assortiment bestaande uit koffie/thee/water.  
Daarnaast bieden we elke dag een gezond  
tussendoortjes aan … En soms gewoon wat lekkers! 

Brasserie lunchbon   €5,50 
u, uw collega of uw gast kan met  
deze lunchbon een luxe belegd  
broodje en een drankje naar  
keuze bestellen. 

Wij kunnen voor u boodschappen doen.   
Hiervoor rekenen wij 10 % fee    
Op basis van offerte 

Wij verzorgen de bloemen in uw eigen ruimte.  
Hiervoor rekenen wij 10 % fee    
Op basis van offerte 
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rtStichting Villande Werkt biedt mensen 
met een beperking de mogelijkheid om 
op hun eigen wijze aan het werk te zijn.  

Ons t eam bes t aa t u i t As s i s t en t 
Medewerkers en Medewerkers die 
samen de Brasserie  runnen en diensten 
leveren  in en om The Mixer. Voor meer 
informatie kijk op brasseriethemixer.nl

• Wij serveren ook in de Meeting Rooms; van 
een kop koffie tot en met een volledig 
verzorgde dag 

• Wilt u liever in uw eigen werkruimte blijven 
of moet u juist de deur uit? We brengen onze 
producten bij u boven of pakken het in voor 
onderweg 

• Een belangrijke afspraak? Wij brengen u en 
uw gasten koffie met iets lekkers of een 
borrelplankje 

• Heeft u iets te vieren in The Mixer of thuis? 
We bespreken graag de mogelijkheden voor 
een warme snack, een zoete traktatie of 
bijvoorbeeld een compleet borrelpakket op 
bestelling 

  
• Verwacht u een groot gezelschap? Dan 

richten we Brasserie The Mixer daar uiteraard 
voor in

Abonnement



Banqueting Tijdens de meeting
Vergaderlunch Basis * €4,00  per persoon 
diverse belegde broodjes, jus  
d'orange, melk, handfruit 

Vergaderlunch Luxe * €6,00  per persoon 
diverse luxe belegde broodjes, snack,  
jus d'orange, melk, handfruit  

Vergaderlunch Compleet * €8,00  per persoon 
dagsoepje, kroket, salade, luxe  
belegde kleine broodjes, kleine  
smoothie of jus d'orange, melk,  
handfruit

Onbeperkt  
koffie of thee  €2,50  per persoon per   

    dagdeel 

Tafelwater  
fles earth water 
plat of bruis  €3,00 per literfles 

Smoothie  €8,00 per kan 

Frisdrank (0,5l)  €2,00 op nacalculatie per 
    flesje 

Brasserie The Mixer is maandag tot met vrijdag geopend 
van 8.45 tot 17.45 uur. In overleg ook buiten deze tijden. 

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

Snoeppotten   €1,50  per persoon 
(assortiment koffiekoekjes  
& zoetigheid) 

Grote koek    €2,00  per persoon 
(bijvoorbeeld muffins,  
banenbrood, haverkoeken,  
brownies)  

Huisgemaakte taart  €2,50  per persoon

Catering in The Meeting Room of op uw 
eigen locatie in The Mixer  

Om uw bijeenkomst zo goed mogelijk te 
kunnen faciliteren vragen wij u uiterlijk 2 
dagen voor aanvang van uw evenement 
bij ons te bestellen en uiterlijk 24 uur voor 
de start een wijziging van het aantal 
personen door te geven. Een Dagdeel 
betreft een ochtend of een middag. Prijzen 
zijn inclusief BTW. Heeft u andere 
wensen of heeft één van uw gasten een 
allergie? Dan horen wij dit graag. 

Dranken

Voor de zoete trek *  €3,00  per persoon 
diverse zoete kleine gerechtjes 

Voor de hartige trek * €3,00  per persoon 
diverse zoete hartige gerechtjes 

Borrelplank Basis *  €3,00  per persoon 
diverse hapjes uit onze frituur  
(3 per persoon)  

Borrelplank Luxe *  €4,00  per persoon 
diverse luxe hapjes  
(ca 3 per persoon) 

Borrelplank Compleet *  €5,00  per persoon 
diverse hapjes warm & koud,  
nootjes en olijfjes  

BIJ MINIMUM AFNAME 5 PERSONEN 
voor groepen vanaf 15 personen maken we 
graag een offerte op maat 

Vergader lunch


