Groepsarrangementen Bakkerij & Bakkerscafé Royal 2019
Gevestigd in het centrum van Den Bosch treft u ons op loopafstand van het NS
station. Voor tal van activiteiten kunt u bij ons terecht. Wij zijn een uniek bedrijf met
veel mogelijkheden waar we ambachtelijk brood, patisserie & chocolaterie in onze
winkel combineren met gastvrijheid in ons bakkerscafé .
We dragen de naam Royal! Deze kwaliteit mag u dus ook van ons verwachten. Door
ons eigen uitgebreide brood- en gebaksassortiment kunnen wij goed inspelen op
speciale (dieet)wensen. Wij zijn flexibel dus aarzel niet om bij vragen contact op te
nemen. Onderstaande arrangementen zijn mogelijk vanaf 10 personen.
Ons Bakkerscafé bied ruimte aan circa 80 personen, onze workshopruimte aan 28
personen. In uitzonderlijke gevallen kunnen we tot 130 personen plaatsen in overleg
op maandag t/m vrijdag.
Koffie met gebak/ Bossche bol
Koffie of thee met Bossche Bol
2e kop koffie of thee

per persoon
per persoon

€ 6,€ 1,75

Geniet in onze lunchroom van de echte Bossche bollen welke we zelf dagelijks vers
in het zicht maken met de heerlijkste koffie en thee van Blanche Dael.
Lunch
• Luxe baguettes
per persoon
€ 8,50
Per persoon serveren we luxe belegde baguettes met gerookte zalm,
carpaccio en oude kaas met mangochutney. We serveren ze op schalen zodat
u zelf kan kiezen. We houden 2 harde broodjes per persoon aan. Drankjes op
vraag of icm met arrangement.
• Supplement dranken
€ 5,50
In kannen serveren we jus d’orange, melk, koffie en thee bij de lunch.
•

Lunch op tafel
per persoon
€15,50
Waar eet u brood? Bij de bakker natuurlijk. Per tafel serveren we diverse
broodjes en lekkere boterhammen uit eigen bakkerij.
Op schalen presenteren we 3 luxe vleeswaren, 2 soorten kaas, huisgemaakte
eiersalade en tonijnsalade, garnituur met gemengde salade en diverse soorten
zoet beleg. In kannen serveren we jus d’orange, melk, koffie en thee bij de
lunch.
Gedurende 1 uur wordt alles continue aangevuld naar behoefte. Wij maken
een feest van deze lunch.

• Supplement warm Brabants worstenbroodje*
• Supplement soep tomaten crème soep*
*Supplementen zijn uitsluitend i.c.m. een lunch te bestellen.

€ 2,50
€ 4,50

Workshops
Wij dragen onze vakkennis graag over aan u. Of het nu gaat om de befaamde
Bossche bollen of het Brabants worstenbrood. In een ongedwongen sfeer vertellen
we eerst iets over de geschiedenis en achtergrond van de producten. Vervolgens
gaat u zelf aan de slag met de grondstoffen om een prachtig eindproduct te maken.
Ook prima te doen voor de minder culinair begaafden onder ons.
We organiseren de workshops dagelijks om 10.00, 12.00, 14.00 en 16.00.
Afwijkende tijden zijn in overleg mogelijk.
Workshop Bossche bollen maken
Leer het maken van deze lekkernij van de kenners. Samen met u maken we in circa
1.5 uur de echte Bossche bollen. U gaat zelf aan de slag met de chocolade en
slagroom om na afloop eigengemaakte bollen mee te nemen. U krijgt er 2 mee naar
huis.
U werkt in 2-tallen, gezien de tijdsduur hebben we de soezen al gemaakt.
Tussendoor drinken we samen koffie en thee en leert u naast de techniek ook meer
over de historie van deze Bossche lekkernij.
Workshop Brabants worstenbrood
Iedere Brabander kent ze, soms nog onbemind in de rest van het land. Maar zeker
weten veel lekkerder dan zo’n klef saucijzenbroodje. Samen met u maken we in circa
1.5 uur de Brabantse worstenbroodjes. We zetten groepsgewijs een deeg als
voorbeeld. Daarna gaat u zelf aan de slag met deegbolletjes die we al gemaakt
hebben. U stelt zelf de vulling samen en werkt de worstenbrood zelf af.
U werkt in tweetallen en maakt per persoon 2 worstenbroodjes. Tussendoor drinken
we samen koffie en thee en leert u naast de techniek ook meer over de historie van
deze Brabantse lekkernij.
Kosten workshops
De kosten voor de workshops zijn afhankelijk van het aantal deelnemers.
Onderstaand een overzicht van de tarieven:
25 personen of meer
20 tot en met 24 personen
15 tot en met 19 personen
10 tot en met 14 personen
6 tot en met 9 personen

€ 15,50 p.p.
€ 18,50 p.p.
€ 21,00 p.p.
€ 23,50 p.p.
€ 26.- p.p.

Picknickdoos

per 2 personen

€ 17,50

Benut u de tijd in Den Bossch graag zo efficient mogelijk dan bieden we ook de
mogelijkheid om bij ons een picknickdoos af te halen. We vullen een doos voor 2
personen met 2 croissants, 4 halve broodjes met huisgemaakte tonijnsalade en oude
kaas & mangochutney. Voor het zoetekauwen nog 2 huisgemaakte brownies of
andere zoetigheid. En 2 flesjes puur sap. We doen er rook een plattegrond bij met
onze eigen favoriete plekjes. U kunt het beste een kaarsje aansteken in de Sint Jan
voor het mooie weer!
Royal Afternoon Tea

per persoon

€ 26,-

Wilt u onbeperkt genieten van de heerlijkste thee, patisserie en hartige hapjes.
Gedurende 2 uur verwennen wij u met hartige en zoete hapjes.
We starten met een hartige ronde met eigen brood, smeersels, canapés, mini
quiches, mini salade, mini worstenbrood, etc.
Bij het zoete gaan we ‘all out’ ronde serveren we o.a. onze eigen mini Bossche
bollen in diverse smaken, huisgemaakte brownies, kokosmakroontjes, scones, en
nog meer lekkers.
Gedurende de Afternoon Tea serveren we onbeperkt koffie en thee van Blanche
Dael.
Het is mogelijk om tegen meerprijs prosecco, wijn, bier, cappuccino, etc, te bestellen.
Prijzen afhankelijk van het aantal deelnemers en tijden in overleg.
Drankenarrangementen
1 drankje naar keuze uit assortiment frisdrank, pilsener van de tap
en wijn.
2 drankje naar keuze uit assortiment frisdrank, pilsener van de tap
en wijn.
2 uur bier-fris-wijn/ + sterke drank
3 uur bier-fris-wijn/ + sterke drank

€ 3,50
€ 6,75

€22.50 / 28,50
€28.50 / 37.50

Borrelhapjes
Spaanse croquetas 3 p.p. van onze buren Pintxosbar Real
Brood met aioli & tapenade per portie
Plank met charcuterie van Ibericovleeswaren en Spaanse kazen

€ 4,€ 4,50
€ 17,50

Belangrijk:
Bovenstaande arrangementen en prijzen zijn van kracht tot en met 31 december
2019.
Prijzen zijn voor groepen vanaf 10 personen of anders indien bij het arrangement
vermeld, kleinere aantallen in overleg.
Wijzigingen van samenstelling en prijs voorbehouden.
Reserveringen zijn pas definitief na schriftelijke bevestiging per email vanuit Bakkerij
& Bakkerscafé Royal.
Het aantal deelnemers kan uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan de boeking
gewijzigd worden met maximaal 10% van het opgegeven aantal,
Andere wijzigingen of wensen kunnen uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de
boeking gewijzigd worden evenals het doorgeven van eventuele speciale wensen
zoals mbt dieetwensen.

