
Zakelijk event brochure
Lets get together @ 38 City Bakery Cafe    



Op zoek naar een feestelijk plek voor je verjaardag, babyshower of afscheidsborrel? 
 

Boven het aangrenzende pand van ‘Purper Interior’ bevindt zich een zeer geschikte
ruimte beschikbaar is voor allerlei bijeenkomsten, kleine events en/of lunch

arrangementen voor grotere groepen. De zaal heeft dezelfde uitstraling als onze 
 lunchroom en is volledig voor u gereserveerd. 

 
Specificaties

Oppervlakte zaal: 30 m2
Max. Aantal personen zittend: 20 personen
Max. Aantal personen staand: 30 personen

 
 

Al onze prijzen van de arrangementen zijn exclusief zaalhuur (zaalhuur vervalt bij een
minimale besteding van €375,-). 

Zaalhuur per dagdeel bedraagt €40,-.

zaalhuur



zaalhuur



faciliteiten

Internetverbinding
Voldoende stopcontacten 
White board & markers
Beamer
Eigen toilet  

We beschikken over de volgende vergaderfaciliteiten: 



1 dagdeel (4 uur)  
Onbeperkt koffie/thee/water 

1 zoete/hartige snack p.p.
Vanaf €17,50 per persoon 

  
2 dagdelen (8 uur)

Onbeperkt koffie/thee/water
1 zoete/hartige snack p.p.
Lunchpakket* per persoon

Vanaf €35,- per persoon
 

Koffie met gebak (2,5 uur)
Koffie en gebak naar keuze

Vanaf €8,50 per persoon
 
 

Additioneel:
Lunchpakketten*

Soep
Quiche

Borrelmogelijkheden in overleg
 

*Lunchpakketten zijn naar wens samen te stellen. Zie ook voorbeelden op
volgende pagina.

 

Vergaderarrangementen



Zoete arrangementen
Verzameling zoet 

Bijvoorbeeld: Heerlijk bij de koffie tijdens het ontvangst van uw gasten!
1 stukje taart en een verse koek per persoon

€6,95 per persoon
 

Verzameling zoet deluxe
Mix van verschillende taartjes en koeken per persoon (4 st. p.p.)

€11,95 per persoon
 

Lunchpakketten
Geheel naar wens in te vullen met opties van onze menukaart, hieronder

enkele voorbeelden:
 

Lunchpakket basis
2 broodjes per persoon

1 verse smoothie/sapje per persoon
Vanaf €15,50 per persoon

 
Lunchpakket deluxe

2 kleine broodjes per persoon met beleg deluxe 
1 verse smoothie/sapje per persoon

Soep
Vanaf €19,95 per persoon

 
Mogelijk toe te voegen: 

• Soep
• Salades

• Yoghurt met fruit
• Quiche 

• Zoete snacks
• Hartige snacks

 
 

Catering
voor uw feest bijeenkomst of evenement

op locatie in onze zaal of bij u bezorgd 



 
Borrelarrangementen

Een mix van koude en warme borrelhapjes 
met een mini flesje bubbels per persoon

Vanaf €21,95 per persoon
 

High tea boxen
Een variatie van hartige en zoete lekkernijen voor al uw gasten 

inclusief thee! 
Vanaf €24,95 per persoon

 
Overige mogelijkheden 

Lunch met grotere groepen
Keuze om a la carte te eten van de menukaart van onze lunchroom 

(tot maximaal 14 personen) 
of we stellen in overleg een lunchmenu voor uw samen! 

A la carte eten is alleen mogelijk op doordeweekse dagen i.v.m. de
weekend drukte. 

 
High tea met grotere groepen

Heerlijke genieten verschillende smaken thee, aangevuld met een mix van
zoete en hartige lekkernijen.

 
Koffie met gebak

Geniet in ons zaaltje van koffie en/of thee met verse zoetigheden uit onze
bakkerij!

 



Wij zijn Tjeerd en Maud. Sinds april 2019 zijn we eigenaren van No.38 City Bakery Café.
Wij hebben deze mooie zaak overgenomen van oprichtster Bertine (de moeder van
Maud). Waardoor de zaak, tot onze trots, in handen blijft van de familie. Bertine werkt
zelf ook nog steeds met veel plezier in de lunchroom en daarom zal je geregeld
termen als ‘mams’ of ‘hee TJ’ door de zaak horen.

Samen hebben we een passie voor de horeca en een voorliefde voor koffie. Het
runnen van een eigen lunchroom is voor ons beide een droom die uitkomt. Tjeerd
doet niets liever dan lekker kletsen met de gasten en staat graag in de keuken om een
heerlijke lunch voor je te bereiden. Voor iemand die niet uit Dordt komt is hij snel
ingeburgerd: hij kent bijzonder veel gasten bij naam. 

Maud kom je ook tegen op de werkvloer en is vaak te vinden achter de schermen, zij
zorgt onder andere voor de administratie, social media en stort haar creativiteit in het
interieur van de zaak.

Wij hebben het geluk te mogen werken met een super team. Een team vol
gepassioneerde bakkers, barista’s en gastvrouwen. Ieder heeft zijn eigen talent en
eigen signature gebak. Het is altijd gezellig in de lunchroom en we gaan er met zijn
allen helemaal voor. Samen willen we er voor zorgen dat iedere gast zich hier net zo
thuis voelt als wij.

In de zomer van 2021 zijn wij samen een extra uitdaging gestart en hebben we een
Pokébowl zaak geopend in de Vriesestraat in Dordrecht. Hier is Tjeerd op het moment
ook veel aanwezig om de Dordtenaren voorzien van een heerlijke verse maaltijd. 
Geniet van onze heerlijke koffie, een vers broodje of ons huisgemaakt gebak!

Liefs Maud en Tjeerd
 
 

over ons


