Gallery, meeting rooms,
bar / restaurants,
hotel, design shop,
terrace,

Kazerne.

A dream come true
Een inspirerend locatie en thuis voor design.

Welkom in Kazerne - Home of Design. Onze droom: een
museaal design platform, in erfgoed dat met veel liefde is
getransformeerd in een beeldschoon hotel. In het centrum van
Eindhoven, stad van design, technologie en kennis. Een uniek
cultureel/hospitality concept.
In onze voormalige marechaussee kazerne en industriële loods
gemeentereiniging verbinden we daarom de werelden van
kunst, design en tech letterlijk met (en door) eten, drinken en
verblijven. Een plek om van te genieten. Van design en van je
gezelschap terwijl je er eet, drinkt, werkt en slaapt.
Kazerne bestaat uit 2.000 m2 tentoonstellingsruimte,
met daarin:
+ 1 bar/restaurant met Italian touch;
+ 1 fine dining restaurant met Nordic touch;
+ 4 multifunctionele zalen;
+ 8 luxe hotelsuites en -lofts;
+ 1 lommerrijk terras;
+ 1 designshop.
Hier kan veel.
Voel je thuis en laat je inspireren!
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Eten, drinken,
ontmoeten, vieren,
werken, vergaderen,
rouwen, trouwen
en slapen, omringd
door recent werk van
top designtalent.

Bar/restaurant Kazerne
Industrieel, robuust en modern, met een Italian touch.

In het groots opgezette bar/restaurant Kazerne geeft chef
Giovanni Gabana een authentieke doch moderne Italian
touch aan het menu. Samen met zijn team serveert hij robuuste
bites en gerechten, vegetarisch, met vis of vlees. De kaart
wisselt regelmatig, om optimaal gebruik te maken van de
seizoenen. En zijn pasta's zijn subliem. Niet voor niets werd
dit restaurant naast Toscanini en Mario Uva eind 2019
genomineerd als een van de vijf beste Italiaanse restaurants
van Nederland.
Kom langs om heerlijk te eten, te drinken en werk van wereldklasse designtalent te bekijken. In je eentje – met of zonder
boek uit onze designbibliotheek – met vrienden, familie of een
groep internationale collega's. Binnen in het industriële erfgoed
of buiten op de lommerrijke binnenplaats, een van de mooiste
terrassen van de stad. Overigens is het restaurant welliswaar
ruimtelijk van opzet, maar laat je niet misleiden: de uitstekende
akoestiek, behaagelijke vloerverwarming en sfeervolle verlichting bieden een gezellige basis voor je lunch, borrel of diner.
Lekker voor een avondje uit, om iets te vieren of te bespreken.
En om je tussen de gangen door te laten inspireren door het
tentoongestelde design, mocht je zin hebben om even je benen
te strekken of van gespreksonderwerp te veranderen. Maar
gewoon heerlijk lang tafelen kan natuurlijk ook. 3 of 4 gangen,
oesters vooraf, tot en met de koffie met verslavend lekkere
chocoladetruffels. Waar je zin in hebt.
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Heerlijk informeel
genieten. Van het
authentieke doch
moderne Italiaanse
eten, fijne wijnen en
je gezelschap.

Benz at Kazerne
Exclusief, intiem en geraffineerd, met een nordic touch.

Licht, fris, delicaat én aards. De 24-jarige Rasmus Olander
(Geranium*** Komilfoo*) en zijn team brengen deze schijnbare
contradictie harmonieus in balans. Samen met Maître/sommelier Alexander van der Voort bieden zij een voor Eindhoven
unieke gastronomische beleving, met Nordic touch.
Het in maart 2019 geopende restaurant werd al in oktober van
dat jaar door Proefschrift.nl uitgeroepen tot één van de 10
beste Nederlandse restaurants in de categorie tot 75 euro en in
december met 14,5/20 punten opgenomen in de Gault&Millau
gids: "Meer dan geslaagd en gedurfd is de perfect gegaarde
coquille met sojasaus en kersenbloesem. [] Veelbelovend deze
visie op Nordic Cuisine." Michelin Gids 2020: “Welkom in
Kazerne, een designwalhalla. [] U degusteert er de natuurlijke
puurheid die de Nordic cuisine typeert. Een fijn, boeiend en
veelbelovend verhaal van talentvolle chefs.”
De kaart heeft een Nordic touch, maar Rasmus gebruikt
ingrediënten uit Midden-Europa, van de Britse eilanden tot
Noord-Duitsland, Noord-Frankrijk en de Benelux. Zijn
voorkeur gaat uit naar biologische en bio-dynamische
producten uit de regio. Een voorbeeld is Hönö, een plat
broodje naar recept van zijn Oma, gemaakt met biologisch
meel uit Oisterwijk. Heerlijk met vers gemaakte roomboter.
Reserveer in Benz voor bijzondere momenten. Met je partner,
je Raad van Toezicht of belangrijke klanten. Om iets te vieren
of te bespreken. Of gewoon, omdat het donderdag is.
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Verras je gasten
met een andere
culinaire ervaring
en ontwaar de echte
fijnproever.

Meetings + Events
Inspirerende ruimtes met volop mogelijkheden.

Kazerne is een veelzijdige locatie. Dus niet alleen voor
designliefhebbers of eters en drinkers. De kosmopolitische
uitstraling en moderne aankleding maken het tot een gewilde
locatie voor grote en kleine bijeenkomsten. Van een intiem en
besloten topoverleg tot een imposant en dynamisch podium
voor een grote presentatie. “Een van de zeven beste private
dining plekken van Nederland. Om er de fusie te bezegelen, of
de eerste gesprekken met een mogelijke investeerder te voeren.
Zonder opdringerige bediening of stijve sfeer.” volgens het FD.
De 4 meeting rooms, 2 restaurants, bar en 2 van onze loftsuites zijn per dagdeel te reserveren. Al onze zalen en ruimtes
zijn voorzien van hoogstaande AV-apparatuur: voor de perfecte
powerpoint, maar ook voor live-streaming en een geavanceerde
videoconference. Omringd door werk van wereldklasse
designtalenten, vol verhalen en aanknopingspunten.
Je kunt hier terecht met kleine of grote gezelschappen: van 2
tot 400 personen, inclusief koffie, lunch, borrel, hapjes en/of
privé diner. Geniet met 120 internationale gasten van een
sit-down diner, brainstorm met 40 creatieve geesten over the
next step en sluit deze af met een BBQ of borrel, volg met 6
collega’s een workshop inclusief design rondleiding of nodig
400 afgevaardigden uit voor een conferentie en sluit deze af
met Silent Disco. Jij bedenkt het, wij denken mee. En regelen
alles tot in de puntjes. Zodat jij en je gasten onbezorgd van je
bijeenkomst kunnen genieten.
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Jouw gedroomde
meeting of event?
Bedenk het en wij
regelen het. Tot in de
puntjes. Voor jou en
je gasten.

Home away from home
Slapen en ontwaken omringd door topdesign.

Belangrijke buitenlandse klanten fêteren. De topstukken van je
internationale team onderbrengen (inclusief jij zelf ;)). Een paar
dagen werken in de Brainport regio zonder file van- en naar de
Randstad. Je huwelijksnacht. Een borrel, reünie, (familie)feest
of concert. Wij zouden het wel weten. Maar misschien zoek jij
een andere reden om in Kazerne te logeren? Wat dacht je van
gewoon even genieten van luxe en comfort in een heerlijk hotel?
Bied je gasten een bijzondere beleving in één van de acht luxe
kamers, suites en lofts, variërend van 35 tot zelfs 140 m2. Deze
zijn op Kazerne's eigenwijze wijze voorzien van alle denkbare
comfort. Van roomservice tot verse pasta in de pantry, als jij
dat wilt. Je slaapt omringd door design. Trek je terug om
heerlijk ongezien te relaxen, of ontvang gasten voor een
besloten vergadering. Voel je thuis en toch even helemaal weg.
We zijn een proud member van DesignHotels, met wereldwijd
slechts 325 hotels in hun portfolio: ”Imagine a museum
platform, against a backdrop of monumental heritage, that has
been transformed into a breathtaking hotel.”
Als hotelgast ben je een zeer gewaardeerd Temporary Member
van de exclusieve Kazerne Members Club; een gecureerd
gezelschap verbonden door enthousiasme voor design, cultuur,
innovatie, erfgoed en/of hospitality. Je Membership betekent
24/7 toegang tot onze huiskamer en de ‘honesty bar’. Hier
ontmoet je de Kazerne community; locals & Internationals.
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Home away
from home.
Voel je thuis
en toch even
helemaal weg.

Home of Design
Gastvrijheid met een missie

In Kazerne ontdek je de rol en waarde van design voor de
wereld van morgen, gezien door de ogen van toonaangevende
ontwerpers. Vol trots dragen we uit dat design veel meer is dan
een mooie bank of stoel en vertellen we over de wereldwijde
impact van studenten en alumni van Design Academy
Eindhoven. Er is altijd wel een haakje te vinden dat bij jouw
thema past. En een origineel relatiegeschenk. Boek een rondleiding, workshop of laat een designtalent aanschuiven voor
inspiratie en laat ook jouw gasten zien wat design kan doen.
Timo de Rijk, directeur Design Museum Den Bosch: “Bij ieder
bezoek vraag ik me af of het eten nou de aanleiding is om het
design te gaan bekijken of dat de tentoonstellingen de aantrekkingskracht voor een maaltijd vormen. Maar er valt me nog
iets op: waar ik soms bij soortgelijke presentaties slechts met
moeite aandacht kan opbrengen, werkt zowat alles dat in
Kazerne opgesteld staat aanstekelijk en verfrissend. De boodschap van Kazerne is duidelijk: design hoort midden in het
leven, jongens.”
Middels drie grote tentoonstellingen per jaar (de ruimtes zijn
dus iedere keer weer anders), vele verbindende- en verdiepende
activiteiten is Kazerne een spil geworden in het ontwerplandschap, en de ideale plek om bruggen te slaan tussen
verschillende sectoren. Onbekend met de wereld van design?
Dan is onze missie geslaagd als jij en je gasten na jullie bezoek
– vanuit jouw eigen agenda – enthousiast zijn geworden over
wat design kan doen.
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Ontdek hoe
design vorm geeft
aan de wereld van
morgen.

Nieuwsgierig?
Join the Kazerne community.

Er is kortom veel mogelijk: van een vergadering met koffie
en onze verslavend lekkere chocoladetruffels tot een geheel
verzorgd event concept. En meer. Nogmaals: jij bedenkt het, wij
regelen het. Tot in alle details en met de puntjes op de i’s.
De kosten zijn vooral afhankelijk van de wensen. Wij denken
graag mee om jouw meeting of event tot een succes te maken.
Voor jou en je gasten of opdrachtgever.
Met iedere besteding in Kazerne maken jij en je gasten het
cultureel/maatschappelijke initiatief mede mogelijk: het behoud
van het erfgoed, de exposities, verbindende en verdiepende
activiteiten met als doel zo veel mogelijk mensen in een
gastvrije omgeving de impact van design te laten ontdekken,
talent te ontwikkelen en de creatieve community te verbinden
met nieuwe kansen. Mede namens het Kazerne team, founders
Annemoon Geurts en Koen Rijnbeek en de stichtingsbesturen
van Stichting ter behoud van Klein Paradijs (ANBI-C,
voorzitter Bert van der Els) en Kazerne Foundation (ANBI,
voorzitter Maarten Houben) heel veel dank daarvoor!
Meer weten?
Neem gerust vrijblijvend contact op met Jelka, Liz of Nathalie
via reservations@kazerne.com of bel 040 207 37 30.
Zij ontvangen je graag voor een rondleiding door de expositie
en het erfgoed, zodat je de toegevoegde waarde van Home of
Design Kazerne zelf live kunt beleven.

1 3/2 0

RUIMTE

M2

MAX AANTAL PERSONEN/OPSTELLLING

MEETING ROOM S**

± 24

12		
12					
12

PER DAG

2 DAGDELEN

1 DAGDEEL

BREAK-OUT***

RECEPTIE

CATWALK

THEATER

CLASSROOM

4 tot 400 personen

VERGADERING

WALKING DINNER

PRIVAT DINING

Ideas for Meeting Spaces

PRIJZEN EXCL BTW
150

250

300

Meeting Rooms

Lounge + Courtyard

Nice to know

MEETING ROOM M**

± 80

50

60

30

30

40

40

65

40

350

500

700

MEETING ROOM L**

±250

100

160

40

60

120

160

200

120

500

750 1.000

Meeting Room S (MRS)

Paljas Lounge

Beschikbaar in meeting rooms

BAR/RESTAURANT*

±700

400

400

60

120

300

300

400

120

GRATIS*

++ 2 tot 12 personen

++ 2 tot 40 personen

++ Inspirerend topdesign

BAR*

± 150		
60					
100

30

++ Voormalige huiskamer

++ Kleine teammeetings, presentaties,

++ Daglicht

++ Kleine teammeetings, workshops,
videoconferencing, break-outs
++ Grenzend aan de Grote Berg

(winter) BBQ, break-outs
++ Grenzend aan buitenkeuken
en lommerrijk terras

++ Volledige verduisteringsoptie
++ Fijne stoelen

PALJAS LOUNGE**

± 40

HAY LOFT***

± 90

20

30

20

15

30

20

40

GRATIS*		

30

250

375

8		
8					
12

280

320
500

PENTHOUSE LOFT***

± 140

10		
10					
16

400

BENZ AT KAZERNE

± 100

42							
42

GRATIS*

500

++ Luchtbehandeling of airco
++ Topkwaliteit eten en drinken

Meeting Room M (MRM)

Courtyard*

++ Gratis snelle wifi

++ 2 tot 65 personen

++ 2 tot 100 personen

++ Moderne AV-middelen

Prijzen per dagdeel		

Prijzen per dag

++ Voormalige paardenstallen

++ Groepsdiners, bruiloft, (winter) BBQ

++ Technische ondersteuning

Meeting Room S**

150

Meeting Room S**

300

Technicus kantoortijden

50

++ Vergadering, presentatie, workshop,

++ Grenzend aan buitenkeuken, Benz,

++ Ervaren + oplossingsgericht team

Meeting Room M**

350

Meeting Room M**

700

Technicus buiten kantoortijden

80

500

Ombouwkosten (2 personen)

60

bruiloft, receptie, privat dining,

MRM, Paljas Lounge, Courtyard

break-outs

Duplex, Corner Duplex, Designshop

++ Grenzend aan lommerrijk terras

Meeting Room L (MRL)

Lofts

++ 2 tot 200 personen

Meeting Room L**

Faciliteiten per uur

Meeting Room L**

1.000

Achtergrondmuziek

Bar/restaurant Kazerne*

Gratis*

Bar/restaurant Kazerne*

2.500

Kazerne is bijzonder geschikt is om lan-

Bar Kazerne*

Gratis*

Paljas Lounge**

500

* Bar / Restaurants gratis

ge avonden te tafelen, borrelen, voor een

Paljas Lounge**

250

Hay Loft***

700

Aan lunchen, borrelen en/of dineren

walking dinner, om bij te praten, te min-

Hay Loft***

380

Penthouse Loft***

gelen, te genieten van de expositie, eten,

Penthouse Loft***

585

Benz at Kazerne*

Benz at Kazerne

1.000
800

met grotere groepen in het restaurant
zijn geen extra kosten verbonden als

++ Voormalige werkplaats en theater

Hay Loft

drinken en elkaar. We hebben ervoor

++ Conferentie, presentatie, bruiloft,

++ 2 tot 12 personen

gekozen het karakter van het industriële

gala, receptie, workshop, privat

++ Voormalige hooizolder

erfgoed in tact te laten, in plaats van de

Faciliteiten per dagdeel

dining, live streaming

++ Vergadertafel, living, keuken

ruimtes anoniem te isoleren om bands te

Live streaming

450

Headset microfoon

++ Board meetings en break-outs

kunnen laten spelen: artiesten en muziek

Video conferencing in MRS

100

Digitale Flipover

++ 1e verdieping

of presentaties op luider volume uitslui-

48" beeldscherm

50

Flipover

15

** Staffelkorting

tend in overleg. Muziek op achtergrond-

55" beeldscherm MRS

50

Statafel

38

Korting op de prijs van de ruimte bij een

volume is natuurlijk wel mogelijk.

82" beeldscherm verrijdbaar

75

Barkruk

9

besteding aan eten en drinken:

Tafellinnen per tafel

4

1.000 - 2.500: 20%

++ Toegang via bar/restaurant en terras

Industrial Warehouse

Penthouse Loft

Gratis*

toegankelijk blijft. Informeer vrijblij-

Draadloze muis + laserpointer

Beamer/scherm MRL

++ 2 tot 16 personen

het restaurant ook voor andere gasten

Faciliteiten per dag

100

15
150

vend naar de voorwaarden voor een
exclusief event.

25

Bar / Restaurant Kazerne*

++ Zolder met spanten en entresol

Dansen

Laptop

25

Podiumdeel 100x200 cm

30

2.500 - 5.000: 50%

++ 2 tot 400 personen (bar 100)

++ Vergadertafel, living en keuken

Als jullie willen dansen stellen we Silent

Microfoon handheld

50

Bezorgkosten

20

>5.000: 100%

++ Voormalige werkplaats gemeente-

++ Board meetings en break-outs

Disco voor: muziek over draadloze

Microfoon bedraad

50

Uitrijkaarten

op aanvraag

++ 2e verdieping, bereikbaar via lift

hoofdtelefoons in plaats van over

reiniging
++ Bargedeelte: borrels, informele
netwerkevents, walking dinners
++ Restaurantgedeelte: groepsdiners,

Coach House

conferenties, modeshows, gala,

*** Break-out rooms

speakers. Een unieke en meer sociale

Silent Disco per dagdeel

Meer dan 120 personen

beleving dan vooraf gedacht, volgens

DJ, DJ booth, 50 koptelefoons,

Rechte tafel

20

25%-75% korting. Vraag vrijblijvend

eerdere gasten. Zelfs de meest verstokte

lichtshow

Ronde tafel

15

een offerte op maat.

vanaf 450

Klapstoel

muurbloem verschijnt op de dansvloer.

In combinatie met andere ruimtes

2,5

Benz at Kazerne

Met een DJ en twee zenders schakel je

Dagdelen

Stoel

++ Auto-brede toegangsdeuren

++ 2 tot 42 personen

eenvoudig tussen verschillende muziek-

Een dag telt drie dagdelen: ochtend,

Serviesgoed

2,5

++ Grenzend aan Paradijslaan

++ Voormalig koetshuis

stijlen en dans je samen, ieder op eigen

middag, avond.

Garderobe

10

++ Luxueuze, intieme ruimte

muziek. Dance the night away!

productlaunches

5

++ Private dining, kooklessen
++ Grenzend aan Paradijslaan
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Ideas for Meetings
30 tot 400 personen, tenzij anders vermeld

2 Hours arrangement
Ontbijtvergadering

4 Hours arrangement
30

Basic

8 Hours arrangement
15

Basic

35

12 Hours arrangement

Design Mission

Basic

Rondleiding Per Kwartier

75

Nice To Know
Food for Thought

++ Ontvangst door Kazerne host

++ Ontvangst door Kazerne host

++ Ontvangst door Kazerne host

++ Ontvangst door Kazerne host

++ Founder Annemoon Geurts

50

We begrijpen het belang van een goede

++ Één aanspreekpunt

++ Één aanspreekpunt

++ Één aanspreekpunt

++ Één aanspreekpunt

++ Member of the team

25

espresso, een verfrissend drankje of een

++ Opstartondersteuning

++ Opstart ondersteuning

++ Opstart ondersteuning

++ Opstart ondersteuning

++ Gebruik beeldscherm

++ Gebruik beeldscherm

++ Gebruik beeldscherm

++ Gebruik beeldscherm

Workshop

++ Koffie, thee, Kazerne water

++ Flip-over

++ Flip-over

++ Flip-over

++ Inleiding in design thinking,

++ Flessen jus d’orange en melk

++ Koffie, thee, Kazerne water

++ Koffie, thee, Kazerne water

++ Koffie, thee, Kazerne water

++ Breakfast to share

++ Koekjes, mintjes

++ Koekjes, mintjes

++ Koekjes, mintjes

++ Broodjes lunch

++ Broodjes lunch

++ Flessen jus d’orange, melk

++ Flessen jus d’orange, melk

Talent aan Tafel

een creatief team dat graag meedenkt.

++ 3-gangen diner

++ Designers vertellen over hun

Ook hier geldt: samen bedenken we het.

Flitsvergadering

10

Extra Energy

+10

heerlijke lunch op het juiste moment
voor het energy level van een meeting of

30 minuten
++ Teambuilding, 60 minuten

event. Van no-nonsense catering in de
150

meeting room, hartige tussendoortjes,

350

feestelijke gebakjes tot high-end privédiner, we hebben een breed aanbod en

++ 8 tot 30 personen

++ Kazerne Story

++ Ontvangst door Kazerne host

++ Cake, chocolade, fruit

Extra Energy

++ Opstartondersteuning

++ Frisdrank

++ Kazerne Story

Extra Energy

++ Gebruik Beeldscherm

++ Hartige of zoete Energy Break

++ Cake, chocolade, fruit

++ Kazerne Story

++ Koffie, thee, Kazerne water

++ Frisdrank

++ Cake, chocolade, fruit

Design for Sale

++ Koekjes, mintjes

++ Zoete Energy Break

++ Frisdrank

Op zoek naar eens een ander relatie-

++ Hartige Energy Break

++ Zoete Energy Break

geschenk? Verliefd geworden op een

++ Soep en salades bij de lunch

++ Hartige Energy Break

lamp in het restaurant? Of liever een

++ Soep en salades bij de lunch

cadeaubon zodat je later zelf kunt kie-

++ 2 glazen huiswijn, bier of fris

zen? In Kazerne is al het design te koop.

+20
+30

werk, afhankelijk van de statuur

Wij regelen het. Altijd in de Kazerne

van de ontwerper

kwaliteit en smaakvol gepresenteerd.

vanaf 150

Ook uit de voorgaande exposities en
van zowel startende als wereldberoemde
designers. Voor de grote en de kleine
beurs. Vanaf 5 tot meer dan 500.000
euro. Informeer vrijblijvend naar de
designprijslijst.
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Ideas to Drink
4 tot 400 personen

1,5 hours to Drink
Business Borrel

2 Hours to drink
15

Basic Borrel

4 Hours to drink
21,5

Party

High Wine
35

Proeverij 2 uur

Matching Wines
35

Aperitief

++ Gulpener Pilsener

++ Gulpener Pilsener

++ Gulpener Pilsener

++ Ontvangst met Spumante + oester

++ Spumante

++ Witte wijn: Sauvignon Blanc

++ Witte wijn: Sauvignon Blanc

++ Witte wijn: Sauvignon Blanc

++ 4 halve glazen wijn

++ Champagne (bottle)

++ Rode Wijn: Montepulciano

++ Rode Wijn: Montepulciano

++ Rode Wijn: Montepulciano

++ Bijpassende bites

++ Port, Sherry, Vermouth

++ Port, Sherry, Vermouth

++ Port, Sherry, Vermouth

++ Kazerne water, plat en bruis

++ Kazerne water, plat en bruis

++ Kazerne water, plat en bruis

Proeverij 4 uur

++ Cola, Cola light, Ice Tea, Cassis, Fan-

++ Cola, Cola light, Ice Tea, Cassis, Fan-

++ Cola, Cola light, Ice Tea, Cassis, Fan-

++ Ontvangst met Spumante + oester

ta, Tonic, Bitter Lemon, Ginger Ale,

ta, Tonic, Bitter Lemon, Ginger Ale,

ta, Tonic, Bitter Lemon, Ginger Ale,

++ 4 glazen wijn

Jus d’Orange, Appelsap, Tomatensap

Jus d’Orange, Appelsap, Tomatensap

Jus d’Orange, Appelsap, Tomatensap

++ Bijpassende gerechtjes

++ 3 basic bites

++ 3 basic bites

++ 6 basic bites

++ Assorti nootjes

++ Assorti nootjes

++ Assorti nootjes

Nice to know
Assortiment
6

Er is een uitgebreid assortiment: van

69

Appelaere tot Coca Cola Zero en van
Aperol Spritz tot Zuidam Amaretto

Delicious Wines
65

Café. Bij onze Jolly Caffè koffies serve-

++ 3 glazen

17

ren we de verslavend lekkere chocola-

++ 4 glazen

22

detruffels. De (biologische) bieren op de

Luxurious Wines
		
++ 3 glazen
++ 4 glazen
		

tap en in de fles zijn onder meer van de
vrije brouwer Gulpener. En onze wijnen
22

zijn Europees, met naast herkenbare ook

29

een verassende selectie, passend bij het
unieke totaalconcept.

Extra Festive

+6

++ Ontvangst met Spumante

Extra Festive

+6

++ Ontvangst met Spumante

Extra Festive

+6
Wijn- en digestievenkaart

++ Ontvangst met Spumante

We adviseren graag bij de keuze van de

Extra Choices

+ 10

Extra Choices

12,5

Extra Hours

++ Speciaal bieren

++ Speciaal bieren

++ Aperol Spritz

++ Aperol Spritz

++ Gin Tonic

++ Gin Tonic

Extra Choices

++ Rum, Whisky Colamix

++ Rum, Whisky Colamix

++ Speciaal bieren

++ Wiskey, Liqueurs

++ Wiskey, Liqueurs

++ Aperol Spritz

Extra Generous

+ 7,5

++ 3 luxe ipv basic bites

Extra Generous

+5

wijnen en horen graag van tevoren of we
digestieven mogen schenken. Als jullie

++ Per uur

willen starten we met een welkomst-

+ 7,5

++ 3 luxe ipv basic bites

12,5

drankje zoals Spumante (à 6 per glas) of
Champagne (à 69 per fles).

++ Gin Tonic

Afkoop of nacalculatie?

++ Rum, Whisky Colamix

Drankjes berekenen we bij voorkeur

++ Wiskey, Liqueurs

op basis van werkelijk gebruik, dat
is het meest eerlijk voor alle partijen.

Extra Italian
++ Borrelplank

+ 4,5

Extra Italian
++ Borrelplank

+ 4,5

Extra Choices/Extra Hours + 5

Denk voor een zakelijke borrel van zo’n

++ Per uur

anderhalf uur aan gemiddeld 9,50 per
persoon, aan drankjes bij een 3-gangen

Extra Generous

+ 15

menu gemiddeld aan 15 per persoon
(halve fles huiswijn, tafelwater en koffie,

++ 6 luxe ipv basic bites

maar bier en fris is natuurlijk ook mo-

Extra Italian
++ Borrelplank

+ 4,5

gelijk) en aan drankjes bij een 5-gangen
menu aan gemiddeld 30 per persoon.
Maar dat is natuurlijk mede afhankelijk van de keuze uit de open wijnen of
de andere wijnen van de kaart. Maar
afkopen kan natuurlijk ook.
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Ideas to Eat with an Italian Touch
30 tot 400 personen, tenzij anders vermeld

Breakfast
To Share

Lunch
15,5

++ Koffie, thee, Kazerne water

Basic

Dinner
15

++ Assorti bruchetta’s

++ Jus d’orange

(vis, vlees, vegetarisch)

++ Wit en bruin brood assorti

++ Soep

++ Suikerbrood

4-gangen diner

Walking dinner
45

4-gangen walking dinner

Fingerfood
39

Nice to know

Cocktail Bites

++ Amuse

++ Amuse

++ Antipasti Misti to share

++ Voorgerecht

++ Vegetarisch pastagerecht

++ Tussengerecht

Assorti

++ Hoofdgerecht

++ Hoofdgerecht

++ 3 borrelhapjes

++ Assorti desserts to share

++ Dolce di Bien

++ 3 luxere borrelhapjes

Seizoensproducten

Nootjes, Pinzimonio

2,5

Onze chef Giovanni Gabana geeft een
authentieke moderne Italiaanse touch
aan zijn menu, gebaseerd op seizoens-

7,5

producten. Alles wordt in eigen huis

++ Roomboter

To Share

++ Biologische jam, ham, kaas

++ Assorti wit en bruin brood

++ Roerei

++ Roomboter

3-gangen diner

++ Biologische jam, ham, kaas

++ Amuse

++ Tussengerecht

+8

++ Charcuterie

++ Antipasti Misti to share

++ Assorti kazen

+8

++ Granola, yoghurt

++ Kazen

++ Hoofdgerecht

++ Bitterbal van de Bourgondiër

Geen buffet?

++ Handfruit

++ Assorti salades

++ Assorti desserts to share

++ Polentakroketje

Nee, daarvoor zijn we te trots. Wij vin-

++ Risottobal

den dat de verse, huisgemaakte bites en

++ Pizzarolletje

gerechten beter verdienen. Dus serveren

Extra Healthy

+ 4,5

20

++ Borrelplank
37

3-gangen pasta diner*

+ 4,5

++ Verse Jus d’orange of Smoothie

Pasta*

15

++ Pasta di Giovanni

Extra Luxe
++ Zalm of Oeufs en Cocotte

+ 4,5

Extra green

+ 2,5

1,25

++ Antipasti Misti to share

++ Voorgerecht

Deluxe Bites per stuk

++ Vegetarisch pastagerecht

++ Hoofdgerecht

++ Rauwe 'Carpaccio' bitterballen

Allergieën

++ Assorti desserts to share

++ Kazerne water

++ Bruscetta soepje in een glaasje

Liever vegan? Glutenvrij? Vanzelf-

++ 1 glas wijn

++ Gefrituurde eendelever, moscato

sprekend houden we rekening met

++ koffie of thee met truffels

++ Gamba, passievrucht

allergieën. Zo mogelijk horen we deze

++ Zalm, crème fraîche, haringkuit

graag tevoren.

we, in plaats van warm te houden.

29

++ Tussengerecht

+8

3-ganger diner

++ Assorti desserts to share

+8

++ Amuse

++ Assorti kazen

+8

++ Voorgerecht

Oester per stuk

++ Koffie

++ Hoofdgerecht

++ Oester, rode wijnazijn, sjalot,

++ Thee

++ Dessert

+ 7,5

Wat het seizoen brengt tijdens jouw

2-gangen lunch compleet

+8

To Drink

menukaart op www.kazerne.com.
bijeenkomst? Wij informeren je graag.

Basic Bites per stuk

++ Antipasti Misti to share

++ Soep

5

gemaakt. Zie voor een impressie de

++ Amuse

Extra courses
+5

4,5

++ Aperitivo

33

++ Groene salade

Extra Comforting

Extra Courses

Chef's Choice

(vis, vlees, vegetarisch)

Extra Energy

12,5

37

4,5

++ Ei, beurre blanc, topinambur

Kinderen

peper, citroen

3

Kinderen zijn welkom, mits onder
begeleiding van volwassenen. Voor hen
regelen we een toegankelijk alternatief,

++ Kazerne water

BBQ

++ Jus d’orange, melk

++ Amuse

Extra Courses

++ Antipasti misti, to share

++ Tussengerecht

+8

soms zelf in de keuken maken. Met of

(vis, vlees, vegetarisch)

++ Assorti kazen

+8

zonder Nutella.

* max 40 personen

bijvoorbeeld soep en pasta. Hiervoor

42

rekenen we 17,50. Het ijsje toe mogen ze

++ Hoofdgerecht

Staffelkorting op menu
Assorti desserts to share

50-100 personen 2%
100-200 personen 5%
>200 personen 8%
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Ideas for Fine Dining with a Nordic Touch
10 tot 40 personen, tenzij anders vermeld

Culinairy Meeting

Business meeting

Regular Menu
++ 12 Servings

Private Dining

Business Menu**
74

Wine Arrangement

++ 9 Servings

59

Wine Arrangement

Nice to know

15 servings all inclusive**,***

Seizoens producten

Table d'hôte

++ 10 tot 20 personen

370

Chef Rasmus Olander en zijn team

In Benz werken we volgens het Table

++ 20 tot 30 personen

210

staan garant voor een culinaire beleving.

d'hôte principe: jij en je gasten geven aan

++ 30 tot 40 personen

170

In januari 2020 bestond een Regular

wat je niet eet, de chef bepaalt wat wél.

Menu bijvoorbeeld uit:

En ja, daarbij zit je aan een eigen tafel.

++ Volle glazen

49

++ Volle glazen

39

++ Halve glazen

27

++ Halve glazen

24

12 servings all inclusive***

++ Bob-sipjes

19

++ Bob-sipjes

14

++ 10 tot 20 personen

350

Cep mushroom soup

Allergieën

++ 20 tot 30 personen

190

Quail egg rolled in ash

Liever vegan? Glutenvrij? Vanzelf-

++ 30 tot 40 personen

150

Beetroot

sprekend houden we rekening met

Alcohol-free Arrangement
++ Volle glazen

Alcohol-free Arrangement
24

Extensive Menu*
++ 15 Servings

89

++ Volle glazen

19

allergieën. Zo mogelijk horen we deze

8 servings all inclusive**, ***

Baguette from Zeeland Seaweed

++ 10 tot 20 personen

Bread loaf from local beer

340

**Op woensdag en donderdag,

++ 20 tot 30 personen

180

overige dagen op aanvraag

++ 30 tot 40 personen

140

graag tevoren.

Dill & Squid
Scallop & Apple

***Exclusief digestieven

Wine Arrangement

Onion & Beer

++ Volle glazen

59

Cheese & Celeriac

++ Halve glazen

34

Wild duck & Fermented cherries

++ Bob-sipjes

24
Carrot & Brown cheese
Bread pudding & Yogurt sherbet

Alcohol-free Arrangement
++ Volle glazen

29
Weten wat het seizoen nu brengt? Wij

*Op vrijdag en zaterdag,

informeren u graag. Zie verderop de

overige dagen op aanvraag

contactgegevens.
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Ideas to Sleep
1 tot 6 personen, prijzen inclusief BTW, zie voor dagprijzen www.kazerne.com

Rooms
Charming room

Suites
vanaf 180

Junior Suite

Lofts
vanaf 215

Paljas Loft

Services
vanaf 340

Volume Discount

Per persoon of item

± 35 vierkante meter

± 40 vierkante meter

± 40 vierkante meter

++ Max 2 volwassenen

++ Max 2 volwassenen

++ Max 3 volwassenen of 2 volwassenen

++ Uitzicht op stadscentrum

++ Uitzicht op stadscentrum en terras

++ Regendouche

++ Regendouche

++ Uitzicht op terras en via dakramen

++ Zitje, minibar

++ Zitje, werktafel, minibar

++ Spa douche, vrijstaand rond bad

++ Toegankelijk via lift

++ Toegankelijk via lift

++ Living, sofabed

++ Opdekken Sofabed

+ 50

++ 1e verdieping

++ Baby crib

+ 25

Hidden room

vanaf 120

Family Suite

en 2 kinderen.

Nice to know

Charming room*

In alle kamers, suites + lofts

1 nacht

++ Recent werk van toonaangevende

++ City tax

+ 3,5

++ Breakfast

+ 17,5

++ 20-50 overnachtingen -/- 15%

++ King of twin bed

+ 7,5

++ 50-100 overnachtingen -/- 20%

++ Verduisteringsgordijnen

++ >100 overnachtingen -/- 25%

++ Kussenmenu

++ 10-20 overnachtingen -/- 10%
++ Room Service

vanaf 290

ontwerpers

++ Badjas (geen slippers voor eenmalig
Meerdere nachten achter elkaar

gebruik, sorry)

10-20 overnachtingen -/- 20%

++ Haardroger

± 15 vierkante meter

± 55 vierkante meter

Hay Loft

++ Bloemen

+ 30

20-50 overnachtingen -/- 25%

++ Kluisje

++ Max 2 volwassenen

++ Max 3 volwassenen of 2 volwassenen

± 90 vierkante meter

++ Fiets (borg 50)

+ 10

50-100 overnachtingen -/- 30%

++ Regendouche

++ Max 3 volwassenen of 2 volwassenen

++ Playstation

+ 25

>100 overnachtingen -/- 35%

++ Designer amenities

++ Honden

+ 25

Overige kamers*

++ Italiaans espressoapparaat

++ Uitzicht via dakraam

en 2 kinderen

vanaf 380

++ Loungestoel of bank

++ Regendouche

++ Uitzicht op stadscentrum

++ Beschikbaar voor artist in residence

++ Regendouche, vrijstaand bad

++ Uitzicht op terras en via dakramen

++ Pantry, living, werktafel

++ Regendouche, vrijstaand bad

Kleine honden tot 40 cm hoogte

1 nacht

++ Waterkoker

++ Toegankelijk via lift

++ Keuken, dineer/werktafel, living met

zijn toegestaan in sommige delen

++ 10-20 overnachtingen -/- 15%

++ Flatscreen smart TV

van het erfgoed

++ 20-50 overnachtingen -/- 20%

++ Verwarming

++ 50-100 overnachtingen -/- 25%

++ Airconditioning

++ >100 overnachtingen -/- 30%

++ Dynamic prijzen, we informeren je

en 2 kinderen.

sofabed

Courtyard Duplex

vanaf 270

++ 1e verdieping
++ Schoonmaakkosten

± 52 vierkante meter

150

++ Max 2 volwassenen

Penthouse Loft

++ Uitzicht op terras

± 140 vierkante meter

++ Regendouche, vrijstaand bad

++ Max 4 volwassenen en 2 kinderen.

++ Pantry, sofa, werktafel

++ Uitzicht via grote daklichten

Upon availability

20-50 overnachtingen -/- 30%

In sommige kamers, suites + lofts

++ 2 verdiepingen

++ Regendouche, vrijstaand rond bad

++ Late Check-out

+ 50

50-100 overnachtingen -/- 35%

++ Vrijstaande badkuip

++ Keuken, dineer/werktafel, living met

++ Early Check-in

+ 50

>100 overnachtingen -/- 40%

++ Spa douche

Corner Duplex

vanaf 290

vanaf 585

sofabed

graag vrijblijvend over prijzen op de

In geval van ongeoorloofd gebruik
van de kamer (roken, drugsgebruik)

Meerdere nachten achter elkaar

dag van jouw wens.

10-20 overnachtingen -/- 25%

++ Late Check-in (na 22:00 uur) + 50

++ Woon- en eetgedeelte

± 62 vierkante meter

++ Schaakspel, sterrenkijker

Kortingen op non-refundable BAR

++ Bureau

++ Max 2 volwassenen

++ 2e verdieping, bereikbaar via privélift

(Best Available Rate) op de dag van

++ Keuken of kitchenette

++ Uitzicht op terras

check-in. Korting worden verrekend

++ Sterrenkijker

++ Regendouche, vrijstaand bad

met de laatste nacht(en) en zijn geldig

++ Schaakspel

++ Pantry, dineerruimte, werktafel

bij reserveringen via het Kazerne team.

++ 2 verdiepingen

Inclusief gratis
++ Fles Kazerne Water
++ Vers fruit
++ Designhotels tijdschrift
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Kazerne Thanks Ahrend, Arpa, Auping, Avi Vlaggen, Maarten Baas, Ruud Balk Fotografie, Bedaux Interieur, Joost van Bleiswijk, BNO, Brabant C, Chateau de la Resle,
Cleary Led, Coca Cola, Contempo Gallery, Cor Unum, Cultuur Eindhoven, Dekkers Communicatie, Dela, Desso, Dornbracht, Studio Drift, DR Trading, Duravit, Dutch
Design Foundation, Dyson, EE Exclusives, Lidewij Edelkoort, Kiki van Eijk, Gemeente Eindhoven, Eindhoven 247, Eindhoven 365, Thomas Eurlings, Thomas Eyck, Fermob,
Forbo, Aleksandra Gaca, Geva Vastgoed, Gispen, Gulpener, H2H Notaris, Hanos, Van Helmond architecten, Van den Hoff installatiebedrijf, Inno Energy, Jasno, Stichting
Loyola, Studio Joachim Morineau, Kazerne Young, Dirk Vander Kooij, Kop van het Land, Daphna Laurens, Leeuwerik Plaatmateriaal, Lensvelt, LMSN, Lucas & Lucas,
Mackelijk, MCB, Metropool Regio Eindhoven, MKGK, Modular, Montis, Moon/en/co, Mosa, Nieuw Sparrendaal, Not Only White, Ontwerpduo, Oogenlust, Palux, Plan
Ros, Philips, Pode, Provincie Noord-Brabant, Quooker, Saint Gobain Glassolutions, Samsung, Simac, Sot-l’y-laisse, Spectrum, Gert Staal, Tarkett, VanTot, Mia Verkuijlen,
Vescom, Vij5, Visit Brabant, VMBS Advocaten, Vogel’s, VSBfonds, Warsteiner, Wasserij Boumans, Weltevree, Van Zelst, Studio van der Zandt, Your Name?
Kazerne was founded by Annemoon Geurts & Koen Rijnbeek, Stichting ter behoud van Klein Paradijs, Stichting Kazerne Foundation.
Board Members Bertus Borgers, Otto Dieleman, Bert van der Els, Maarten Houben, Heidi Renders.

Contact

Visit

Parking

Payment

Neem gerust vrijblijvend contact op met

Paradijslaan 2-8

Om de hoek

Wij accepteren

Jelka, Liz of Nathalie via 040 2073730

5611 KN Eindhoven

++ Parking TD-gebouw

++ Pin

of reservations@kazerne.com.

The Netherlands

Open 365/24/7

(aanbevolen)

++ Visa

++ Q-park Stadhuisplein

++ Mastercard

Met de trein

++ Terrein Keizersgracht

++ American Express

± 10 minuten lopen vanaf Station

++ Terrein Deken van Somerenstraat

++ Kazerne gift cards

Eindhoven

Hotel + Members Club

Touringcar

Terms + Conditions

Met de bus

Stap uit op Paradijslaan 8 en laat

Genoemde bedragen zijn in euro's, voor

± 5 minuten vanaf Station Eindhoven

parkeren op het TU-terrein of bij de

food en beverages per persoon inclusief

Bar/Restaurant

(3 minuten reistijd + 2 minuten lopen)

Woenselse Watermolen.

BTW, voor non-food exclusief BTW.

Dagelijks van 12:00 - 00:00

uitstappen Keizersgracht.

24/7

Prijslevel 2020. Prijswijzigingen en
typo’s voorbehouden.

Op reservering: 07:00 – 02:00
++ 12 (Gijzenrooi)

Benz at Kazerne

++ 15 (Veldhoven MMC)

Op alle overeenkomsten met Kazerne BV

Dinsdag - zaterdag vanaf 18:00

++ 16 (Veldhoven MMC)

zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca

Overige tijden op aanvraag

++ 17 (Roosten)

(te downloaden via khn.nl/uvh-nl) en de

++ 18 (Bergeijk Loo)

Kazerne voorwaarden (zie kazerne.com)

Expositie

++ 19 (Bladel)

van toepassing.

Dagelijks 12:00 - 00:00

++ 318 (Luyksgestel)

Shop

++ 319 (Reusel)

Voor het Kazerne communityprogram-

++ 324 (Geldrop Coevering)

ma (ambassadors, members, investors,

Werkdagen 10:00 – 18:00

collectors, friends, etc) gelden aanvul-

Weekenddagen 11:00 - 17:00

lende voorwaarden, deze zijn
te downloaden via kazerne.com.

Office
Werkdagen 09:00 – 17:00
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