
MEETINGS &MEETINGS &
EVENTSEVENTS



WELKOM
In het historische Grand Theatre van 
Breda hebben wij de ideale locatie 
gevonden om een restaurant en bar 
te creëren waar jij en je gasten zich 
blijven verwonderen. The Streetfood 
Club is dé plek voor Top Notch Street-
food, verfijnde cocktails en goede 
muziek. Zowel voor privé als zakelijke 
gezelschappen bieden we oneindig 
mogelijkheden. Denk o.a. aan
vergaderen, workshop, walking dinner, 
borrel, diner, huwelijk en bedrijfsfeest.



Wat kan er allemaal bij ons: Aanwezig in vergaderzaal:
Bedrijfsuitje/feest
Vergaderen
Presentatie
Lunch

Diner
Borrel
Walking dinner
Trouwen

Bij The Streetfood Club kunt u in een besloten zaal vergaderen. De ruimte
beschikt over alle faciliteiten die je van een moderne vergaderruimte mag
verwachten.Daarnaast heeft u de beschikking over een eigen balkon aan
de voorzijde waar je gedurende de dag naar buiten kunt. 

De vergaderruimte wordt altijd in combinatie met een lunch, borrel of diner
gereserveerd.

Maximaal aantal personen per opstelling;

Blok   20 personen
School 20 personen
U vorm 18 personen
Carre  20 personen
Theater 30 personen

VERGADERENVERGADEREN

70 inch QLED ver-
rijdbaar tv scherm
Notitieblokken
Pennen

Wifi 
Flipover
Viapad

1 dagdeel vergaderen      08.30-12.30 uur
1 dagdeel vergaderen     13.00-17.00 uur
Hele dag vergaderen      08.30 - 17.00 uur





The Meeting Club 

 - Luxe koffie/thee, 2  momenten per dagdeel + eigen Jura
  koffiemachine voor extra koffie en thee. (overige
  dranken op nacalculatie)
 - Gekoeld tafelwater, bruis en plat
 - Fruitschaal
 - Lunch (Uitbreiding, middag snack)

The Streetfood Club  

 - Luxe koffie/thee, 2 momenten per dagdeel + eigen Jura
  koffiemachine voor extra koffie en thee. (overige
  dranken op nacalculatie)
 - Gekoeld tafelwater, bruis en plat
 - Fruitschaal
 - Lunch (Uitbreiding, middag snack.)

Sandwich oude kaas 
Toast Avo Smash
Toast KFC 

Pumpkin & Goat Cheese Salad
Bakery & pastry
Jus d’orange

Asian Baskets
Crispy chicken boa buns 
Krupuk Bawang
Duck Gyoza 

Prawn dumplings
Pork dumplings
Bakery & pastry
Jus d’orange



DINER ARRANGEMENTENDINER ARRANGEMENTEN

Voor grotere gezelschappen bieden wij de volgende twee mogelijkheden;

10 t/m 40 personen   Sitting Dinner
25 t/m 250 personen   Walking Dinner

Bij het Sitting Dinner zitten de gasten aan tafel, waar we het beste van de kaart in 3 fases uitserveren. In 
totaal worden er 8 gerechtjes geserveerd die gedeeld worden met elkaar. Indien gewenst kan het menu nog 
uitgebreid worden met een dessert. We kunnen uiteraard rekening houden met dieetwensen en/of allergieën. 
Wel vragen we of dit minimaal 24 uur van tevoren bij ons bekend kan zijn.

Bij het Walking Dinner creëren we samen een borrelsfeer waarbij een volwaardig diner geserveerd wordt. 
We blijven helemaal in de stijl van Streetfood met kleine gerechtjes die gedurende de avond uitgeserveerd 
worden, op bijpassend walking diner servies. Ook het walking dinner is uit te breiden met een dessert.





Sitting Dinner          
10 t/m 40 personen

De gasten zitten aan grotere tafels. We serveren een ruime
selectie van onze menukaart, de gerechtjes komen in 3 ronden

op tafel. (Al onze menu’s zijn ook geheel vegetarisch te bestellen)

Er kunnen aanpassingen zijn aan het
menu, afhankelijk van beschikbaarheid of seizoen

Sitting Dinner Asian Deluxe 
Dessert   

Krupuk Bawang
Lima Oyster
Salmon Sashimi

Veggie Gyoza
Tostada Atun
Pad Krapow

Truffled Bimi
Beef Tataki
Takoyaki Octopus

Sitting Dinner  
Dessert  .

Krupuk Bawang
Tostada Atun
KFC

Ceviche Classico
Veggie Gyoza

Prawn Dumpling
Rendang Beef Bowl 
Truffled Bimi



Walking Dinner
25 t/m 200 personen

 
Geniet van het beste van de streetfood kaart in een informele

borrel setting.In totaal krijg je 8 verschillende gerechtje
 geserveerd, 7 gerechten worden uitgeserveerd op walking dinner 
servies. De Krupuk Bawang zal bij aanvang op tafel staan, heerlijk 
om alvast mee te starten. Ook het walking dinner kan uitgebreid 

worden met een dessert.

Walking Dinner Deluxe 
Dessert   

Lima Oysters

Krupuk Bawang
Tostada Atun
Pumpkin & Goat Cheese Salad

Beef Tataki
Rendang Beef Bowl
Salmon Sashimi
Vegan Empanada
Crispy Chicken Boa Bun

Walking Dinner  
Dessert  

Kupuk Bawang
Tostada Atun
Pumpkin & Goat Cheese Salad

Ebi Tempura Boa Bun
Korean Fried Chicken
Veggie Gyoza
Rendang Beef Bowl
Beef Empanada

Er kunnen aanpassingen zijn aan het
menu, afhankelijk van beschikbaarheid of seizoen



BEDRIJFSFEESTBEDRIJFSFEEST
The Streetfood Club beschikt over meerdere zalen en ruimtes die heel geschikt zijn 
voor een bedrijfsfeest, presentatie en/of borrel.

We kunnen alle ruimtes die zich boven in het pand bevinden aan elkaar schakelen en zo van 8 tot 
ruim 200 personen van één gezelschap ontvangen. Je gasten hebben altijd een prachtig uitzicht op 
de stad, vanaf ons balkon aan de voorzijde of op de grote zaal met bar en onze ‘’Gaudi’’ balkons. 

We bieden verschillende opties voor diner, zie dinerarrangementen

We bieden verschillende opties voor borrels;
 Borrelarrangement 3 bites p.p.   
 Rendang kroketje, Gyoza, Crispy chicken 
 Borrelarrangement 5 bites p.p.  
 Krupuk Bawang, Rendang kroketje, Loempia, Crispy Chicken, Ebi Shrimp
 Borrelarrangement 7 bites p.p.  
 Krupuk Bawang, Rendang kroketje, Ebi Shrimp, Crispy Chicken, Gyoza, Loempia, Pekingeend bitterbal





SHOOT LOCATIESHOOT LOCATIE

The Streetfood Club Breda is een plek van magie, verwondering, kleur, geur en 
smaak…

Terwijl je door het rijks monumentale pand wandelt, blijf je nieuwe dingen tegen komen. Het is een 
feestje voor de ogen en iedere ruimte heeft zijn eigen charme en karakteristieken.

Om deze redenen is TSFC Breda dé perfecte locatie voor jouw volgende fashion shoot, videoclip, 
boek presentatie, trouwfoto locatie en meer…

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan snel contact met ons op!



SHOOT
LOCATIE

Mogelijk op maandag t/m donderdag, 
de gewensten tijden gaan in overleg. 
Wij vragen 200 euro per uur excl. 21% 
btw per uur inclusief koffie en thee. 





THE STREETFOOD CLUB BREDA
Van Coothplein 17b, 4811 NC Breda

breda@thestreetfoodclub.nl
T: 06 57 71 31 10


