


CREATORS OF CRAFT
Wij zijn dit proefparadijs begonnen met één reden: om jou 
keihard te laten genieten van het leven! Dat doen we natuurlijk 
door veel van onze (eigen) craft bieren te serveren, maar ook 
door de keuze in premium ''craft cocktails'', goede kwaliteit 
wijnen en onze ''comfort cuisine''. 

COMFORT CUISINE
Onze menukaart bestaat uit hoog kwaliteit variaties op bekende 
comfort food gerechten, waarbij het keukenteam onder leiding 
van Joshua van Hijfte zoveel als mogelijk zelf maakt. Raar om te 
vermelden, maar toch vrij uniek in Breda.

Cheers!

The Good Old Days Are Now



Over Big Belly
Je vindt ons in het centrum van Breda, in een prachtig 
monumentaal pand aan de haven met uitzicht op de Grote 
Kerk! Goed bereikbaar met OV, en via diverse (betaalde) 
parkeergelegenheid zoals parkeergarages De Barones en De 
Prins binnen een minuut wandelen. 

Telefoon: 076 303 8776
E-mail: info@bigbellybar.nl

Prinsenkade 3
4811VB Breda



Brochure
In deze brochure vindt je de mogelijkheden die Big Belly 
Bar & Garden te bieden heeft. 
Wij denken graag mee in het verzorgen van je diner, 
borrel, barbecue, feesten en/of partijen, of high drinks. 
Andere wensen of ideeën? Laat het ons vooral weten, we 
denken graag met je mee!

We hopen jullie snel te mogen verwelkomen!
Team Big Belly Bar & Garden



Diner
De wens om een diner te organiseren voor je vrienden, familie, collega's, buren of 

andere naasten? Daar hebben wij genoeg mogelijkheid voor. We bieden 
arrangementen aan waarbij jouw gezelschap kan genieten van heerlijke hoog 

kwaliteit variaties op bekende comfort food gerechten, waarbij het keukenteam 
onder leiding van Joshua van Hijfte zoveel als mogelijk zelf maakt. Wij kunnen 

tevens ook een walking dinner voor je gezelschap verzorgen. Dit is op een 
informele wijze dineren, waarbij wij rondgaan met de gerechten.

Het walking dinner menu is mogelijk vanaf 25 personen.
 

We werken met een shared dining concept, zodat er nog meer geproefd kan 
worden!



Arrangement Diner

€34,50 per persoon
 

Bread 'N Dips | Bobby Love kaas | Pata Negra
---

Chorizo kroketjes | Beef Gyoza 
---

Smashed Burger | Fries | Grilled Little Gem | Burnt Ends
---

Shared Dessert | €5,- per persoon

 
*Het menu kan worden aangepast voor allergieën en/of dieetwensen.

MUNCHIES MENU

€43,50 per persoon
 

Roasted Pepper Flatbread | Bobby Love kaas | Pata 
Negra

---
Steak tartaar | Beef Gyoza | Ceviche

---
Burnt Ends | Shortrib | Okonamiyaki Shrimp | Fries 

---
Shared Dessert | €5,- per persoon

SIGNATURE MENU



WALKING DINNER MENU

Arrangement Walking dinner

 
*Het menu kan worden aangepast voor allergieën en/of dieetwensen.

€41,50 per persoon
 

Roasted Pepper Flatbread | Bobby Love kaas | Pata Negra
---

 Beef Gyoza met crispy chili flakes
---

Okonamiyaki Shrimp
---

Kansas Style Burnt Ends
---

Smashed burger met Skin on fries
---

Shared dessert | €5,- per persoon



Borrelen & Feesten 
Naast dat wij open zijn als restaurant waar je te gekke bieren en het lekkerste eten uit onze comfort 

cuisine kunt nuttigen, kan je bij ons ook een goede borrel of feestje geven. We huren de zaak 
exclusief af zodat we met jouw gezelschap een toffe avond kunnen neerzetten. Wij hebben ruimte tot 
wel 250 personen! Er is beschikking over een DJ booth, en we denken graag mee over entertainment. 

Zelfs een podium kan geregeld worden! De garderobe zal ook verzorgd worden.
Wij werken met vaste arrangementen, die gebaseerd zijn op feesten van 20:00 tot 1:00. Wilde je 

eerder beginnen? Laat het ons weten!

 



Arrangement Borrelen  & Feest

BIG BELLY SNACKS

€7,50 per persoon

Bobby Love kaas | Pata Negra | Olijven | Notenmix
---

3 rondes luxe mix van bittergarnituren

€14,50 per persoon
 

  Olijven | Notenmix
---

Bobby Love kaas | Pata Negra | Roaster pepper Flatbread
---

Brabantse draadjesvlees bitterballen
---

Beef gyoza met crispy chili flakes ---
Yakatori spiesjes

SIGNATURE SNACKS



Arrangement Borrelen & Feest

DRANK ARRANGEMENT

Drank arrangement is mogelijk vanaf 25 personen. 
2 uur: €21,50
3 uur: €30,50
4 uur: €39,50
5  uur: €48,50

 
Hierbij heeft uw gezelschap onbeperkt keuze op de volgende dranken:

Big Belly bieren: Franz über pilz, Baron (Bredaas wit), Loulou (Blond), Mo Phi 
(All day IPA), Bobby Love (New England IPA)

Schenkwijnen: wit, rood, rosé
Frisdranken

Warme dranken



Barbecue
 

Een zonnige zomerse dag? Tijd om te genieten van een barbecue!
We serveren een ruime variatie aan vlees, vis, salades en andere bijgerechten, zodat er voor 
iedereen iets lekkers bij zit. We hebben de mogelijkheid om een barbecue te verzorgen vanaf 

25 personen. Op de volgende pagina kan je het menu alvast vinden.
Lijkt je dit wat? Neem dan contact op via info@bigbellybar.nl

 
Uiteraard is het daarbij mogelijk om rekening te houden met allergieën en/of dieetwensen.

 

 



BARBECUE MENU

Arrangement Barbecue

€47,50 per persoon
 

Hotdog met zuurkool, mosterdmayo en gebakken uitjes
---

Cajun Style Chicken
---

Gegrilde asperges en puntpaprika's 
---

Butterflyed Dorade
---

Carne Asada op basis van peterselie, knoflook, olijfolie en citroen
--

Sides: Bread 'N Dips, Mexican Sweet Corn salad, koude salade, bijpassende sauzen
 
 



High Drinks
We hebben de mogelijkheid om met je gezelschap naar Big Belly te komen voor High Drinks!

Wij bieden hierbij een high beer, high cocktail of high wine aan. Bij alle drie de arrangementen kan je 
rekenen op heerlijke geselecteerde dranken waarbij bij elke ronde hapjes zullen komen uit onze 

comfort cuisine keuken.
Nog niet uit geborreld en zin in nog een ronde? Dat is zeker mogelijk.

 
Je kan dit reserveren op zaterdag en zondag, met uiterlijke starttijd van 16.00 uur.

 
Onze high drinks zijn beschikbaar vanaf 2 personen. Bij een gezelschap groter dan 10 personen kan 

je contact opnemen via info@bigbellybar.nl
 

  
Uiteraard houden wij ook bij de high drinks rekening met allergieën en/of dieetwensen.

De high drinks zijn ook alcoholvrij mogelijk.

 



High Beer€29,50 per persoon

LOULOU | EASY BLOND - 5,5%
Roasted Pepper Flatbread | Red Curry kroketjes

 
BOBBY LOVE | NEW ENGLAND IPA - 5,5%

Bobby Love kaas | Pata Negra | Pan fried beef gyoza
 

AETHELSTAN | BIG STOUT- 10%
Smashed Burger | Skin on Fries

---
Verrassingsbier van de wisseltap | €5,- per persoon

Dessert
 



High Cocktail€31,50 per persoon

DARK & SEXY - Kraken Rum, GingerBeer, Angostura Bitters
Roasted Pepper Flatbread | Bobby Love kaas | Pata Negra

 
CLOVER CLUB - Big Belly's verse Frambozen likeur, Beefeater 

Gin, Citrus, Dry Vermouth, BigFoam
Pan fried beef gyoza | Popcorn Shrimps | Red Curry kroketjes

---
ESPRESSO MARTINI ROYALE - Cook & Boon Espresso, koffie 

likeur, Wodka, Amarula | €5,- per persoon
Dessert

 
 



High Wine€29,50 per persoon

MASI | MOXXÉ BRUT | Italië
 Bobby Love kaas | Pata Negra | Noten & Olijven

 
TÜZKO | CHARDONNAY BARRIQUE | Hongarije

Popcorn Shrimps | Red Curry kroketjes
 

BERONIA | RIOJA | Spanje
Steak Tartare

---
WISSELWIJN - €5,- per persoon

Dessert
 
 



Allergieën of dieetwensen horen we graag uiterlijk 7 dagen van te voren, zodat onze inkoop hier rekening mee kan houden.
Het definitief aantal personen horen we graag uiterlijk 7 dagen van te voren. Wanneer je na deze 7 dagen onverhoopt helaas met minder
gasten aanwezig bent kunnen wij dit niet wijzigen in de eindfactuur.
Bij annulering zijn wij genoodzaakt om kosten door te berekenen, ongeacht de reden, omdat wij reeds kosten gemaakt hebben. We
hanteren deze aan de hand van een percentage van het offertebedrag. 
Betaling is standaard direct per pin-betaling. Met betaling per factuur bevat het factuurbedrag altijd een +5% service charge. Indien dit
niet wenselijk is dan horen we dit graag en overleggen we hierover!

Om je bezoek zo goed als mogelijk voor te bereiden, gelden onderstaande reserveringsvoorwaarden die geldig zijn naast de Uniforme
Voorwaarden Horeca.

Bij een akkoord op de reservering, ga je akkoord met deze voorwaarden.

Algemene voorwaarden






