BAR REPUBLIC
Kleine Berg 60 / Eindhoven
www.barrepublic.nl
info@barrepublic.nl
Tel: 040 - 842 69 46
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IETS TE VIEREN?
We love party's! Daarom vinden wij het te gek als je je verjaardag, feestje of
borrel in Bar Republic geeft. Niet te moeilijk, niet te gek, niet te duur. Nodig je
vrienden/familie/collega's uit en trakteer ze op de lekkerste bites en drankjes.

BORREL ROYAL
5 rondes á € 17,50 p.p.

vrijdag & zaterdag: van 8 tot 15 personen
donderdag & zondag: van 8 tot 40 personen

Uitgebreid borrelen is het nieuwe dineren! Gedurende de avond gaan wij verdeeld in
vijf rondes rond met de lekkerste luxe bites. Denk hierbij aan een selectie van gerechtjes die
op dat moment op onze kaart staan, zoals smoked beef tostada met avocado, sardines met
knoflook toast en heerlijke sushi bites.

BORREL

4 rondes á € 12,50 p.p.

vrijdag & zaterdag: van 8 tot 15 personen *
donderdag & zondag: van 8 tot 40 personen

Kies je liever voor een wat eenvoudigere, maar nog steeds lekkere borrel voor je gezelschap?
Kies dan voor het reguliere borrelarrgement. We gaan verdeeld in vier rondes langs met
lekkere barbites, zoals ibérico kroketjes met gerookte paprika aïoli, bruschetta met
tomatensalade en bitterballen met mosterd.
*Dit arrangement is op vrijdag en zaterdag beschikbaar vanaf 21.30u. Wil je graag al eerder
komen? Gelieve dan te kiezen voor het Borrel Royal arrangement.

Op vrijdag en zaterdag hebben wij helaas geen mogelijkheden voor groepen van 15 tot 50 personen.
Wel ben je van harte welkom voor een diner bij onze overbuurman The Roast Club!
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PRIVATE PARTY
Bar Republic afhuren

Bar Republic is de perfecte locatie voor jouw private party!
Dit is mogelijk op alle dagen met uitzondering van vrijdag en zaterdag.
Bekijk hier de mogelijkheden.

GROEPEN VAN 50 TOT 100 PERSONEN
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Borrel Royal - € 17.50
Perfect voor grote groepen die in een informele setting willen genieten
van een uitgebreide borrel
Optioneel kunnen wij zorgen voor een DJ, versiering en fotograaf

We ontvangen graag de wensen via info@barrepublic.nl voor een voorstel op maat.
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DINEREN
Groepsdiner bij The Roast Club
Liever uitgebreid dineren? Of je borrel combineren met een diner?
Dan verwijzen we je graag naar ons restaurant aan de overzijde: The Roast
Club. Wil je meer weten? Bekijk hier de mogelijkheden.

TOMAHAWK DINNER
€ 49,50 p.p.

8 tot 30 personen

Geniet met je gezelschap van geweldig malse Tomahawk steaks en delicious BBQ
sides. Een top avond is gegarandeerd!

ROAST CLUB DINNER

€ 39,50 p.p.

8 tot 30 personen

Grilled sirloin steak, gegrilde zalm of liever genieten van gekarameliseerde
flespompoen van de Green Egg? Bij het Roast Club Dinner kiest iedere gast
zijn/haar eigen hoofdgerecht; uiteraard allemaal bereid op de Big Green Egg!

Maak je hier gebruik van? Gelieve de reservering voor het diner
te plaatsen via de website van The Roast Club.

