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OVER BISTROBAR BINNENROTTE  

Gelegen in het centrum van Rotterdam naast de Centrale Bibliotheek 
bevindt zich de Bistrobar Binnenrotte. Wij serveren lunch, diner en vele 
heerlijke hapjes. Bovendien hebben wij het meest gezellige rooftop terras 
van Rotterdam met vele mogelijkheden. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s 
avonds laat staan de deuren open voor een ieder die wil komen lunchen, 
dineren, vergaderen, feesten of gewoon even een ‘bakkie’ wilt doen.  

 

VERGADERARRANGEMENTEN 
Alle vergaderarrangementen kunnen worden geserveerd op locatie. De prijzen 
zijn exclusief btw.  

 
KOFFIE/THEE VERGADERARRANGEMENT  € 3,75 p.p. 
Inclusief materiaal, koekjes en kannen ijswater 

2 kopjes p.p. 

 
FRIS VERGADERARRANGEMENT                           v.a. € 2,75  
 
*Wij zetten voldoende frisdranken neer (2 per persoon) en calculeren achteraf (minimaal 
1 flesje p.p.)  wat er verbruikt is. Het fris vergaderarrangement is alleen mogelijk in de 
zalen van de bibliotheek. 
 

Inclusief: 
       -      Frisdranken (€2,75) 

- Biologische sappen (€3,20) 
- Glaswerk & ijs 

 

WATER ARRANGEMENT  per fles 1L €   5,95  
 
Spa Rood en/of Spa Blauw 
Inclusief: 
       -      Glaswerk 
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THEATERARRANGEMENTEN  
Het theaterarrangement is alleen mogelijk bij inloop en/of pauzemomenten bij 
verhuur van het Bibliotheektheater. 

 

KOFFIE/THEE THEATERARRANGEMENT € 2,75 p.p. 
Inclusief koekjes en karafjes ijswater 
Wij gaan uit van 1 kopje p.p. 

 
FRIS THEATERARRANGEMENT 15 MIN € 2,75 p.p. 
Wij gaan uit van 1 frisdrank p.p. 
De frisdranken worden door ons personeel uit grote flessen geschonken. 

 
FRIS THEATERARRANGEMENT 30 MIN € 3,75 p.p.  
Wij gaan uit van 1 à 2 frisdranken p.p. 
De frisdranken worden door ons personeel uit grote flessen geschonken. 
 

     

       
 

 
 

   
 

 
- *Wij kunnen altijd rekening houden met (de meeste) dieetwensen, mits dit 

vooraf wordt doorgegeven bij uw reservering. Er worden Wanneer er items 

 

EXTRA OPTIES VERGADER/THEATERARRANGEMENTEN 
U kunt uw arrangement eventueel uitbreiden met onderstaande items: 
Wij ontvangen uw keuze graag 2 weken van tevoren in verband met de 
leveringsdagen van onze patissier. 

    
Patisserie p.p.         

- Appeltaart      +  € 3,45 
- Cheesecake      +  € 3,60 
- Chocolate chip cookie groot    +  € 3,00 
- Muffin (naturel/chocolade)    +  € 2,75 

- Brownie      +  € 3,10 
- American white chocolate cookie groot   +  € 3,20 

        
- Mini muffins (minimale afname 30stuks)   +  € 0,90 

- Mini choco donuts     +  € 1,50 

- Mini appeltaart met noten (minimale afname 20stuks) 40gr +  € 2,60 

Hartig p.p.         
- Kaasbroodje      +  € 3,50 
- Croissant      +  € 2,60 
- Krenten/rozijnenbol     +  € 2,60 
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EXTRA OPTIES  
U kunt uw arrangement uitbreiden met diverse items, zie hieronder: 
Prijzen zijn inclusief personeel en materiaalkosten, exclusief btw. 
 

WARME ITEMS p.p.   

- Soep van de week (seizoensgebonden)   +  € 4,00 
- Zacht broodje met vegan kroket    +  € 4,95 
- Losse vegan kroket  of frikandel   +  € 2,75 
- Croissant      +  € 2,60 

 
KOUDE ITEMS p.p. 

- Fruitsalade      +  € 3,00 
- Handfruit      +  € 1,25 

 

 
 

*Wij kunnen altijd rekening houden met de meeste dieetwensen, mits dit 3 

dagen vooraf wordt doorgegeven bij uw reservering. Indien nodig worden er 

extra kosten berekend als ingrediënten buiten ons assortiment dienen te 

worden aangeschaft. Wanneer de lunch to-go wordt geserveerd rekenen wij 

0,50 cent p.p. toeslag. 

 

 

LUNCHARRANGEMENT 
Alle luncharrangementen worden geserveerd op locatie. Prijzen zijn inclusief 
personeel en materiaalkosten, exclusief btw. Bij kleinere groepen is het mogelijk 
de lunch, onder voorbehoud van beschikbaarheid en altijd in overleg vooraf bij 
uw cateringaanvraag, te nuttigen in Bistrobar Binnenrotte of op het terras van 
Bistrobar Binnenrotte 

 

BASIC LUNCHARRANGEMENT VEGA p.p.  € 13,75 

2 zachte broodjes (wit&bruin) in de volgende variaties:  
- Oude kaas  
- Hummus  
- Smashed avocado met krielei en lente ui 
- Eiersalade 
- Groene salade (sla, komkommer, cherry tomaat en vinaigrette) 
- *Water, Jus d’orange, appelsap 

 
LUXE LUNCHARRANGEMENT VEGA p.p.  € 17,00 

 

2 baguettes (wit &bruin) luxe belegd in de volgende variaties: 
- Licht pittige auberginedip met feta 
- Smashed Avocado met krielei en lente ui 
- Mozzarella met tomaat en pesto 
- Oude kaas 
- Groene salade en Griekse salade 
- Handfruit appel en banaan 
- *Water, Jus d’orange, appelsap, smoothie 

 

*Bij beide arrangementen gaan wij uit van 2 glazen p.p. Alle hierna genuttigde 
 dranken zullen op nacalculatie worden gefactureerd 
-U kunt de bovenstaande arrangementen eventueel uitbreiden met  
 extra opties. Deze vindt u hiernaast. 
Let op: het totaalbedrag verandert hierdoor pp. 
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BORRELARRANGEMENTEN EN BITES BIJ BORREL 
Hieronder een overzicht van de reguliere borrelarrangementen. Deze worden 
gehouden in de foyer van de bibliotheek 
Optioneel kunt u de borrel uitbreiden met bites. Deze vindt u hiernaast. 
 

BORREL OP AFKOOP (ook volledig alcoholvrij mogelijk) 

We verzorgen de volgende arrangementen bij afkoop:  

-    Borrel half-uur     €   5,20 
- Borrel uur      €   7,50 
- Borrel 1,5-uur      € 11,75 
- Borrel 2-uur      € 16,75 

 
Gedurende de duur van de borrel worden onbeperkt de volgende 
dranken geserveerd: 
  

- Bier (pils) en 0.0% Grolsch 
- Huiswijnen (wit, rood en rosé) 
- Frisdranken 

(Cola, Cola light, Sinas, Icetea Green, Sourcy rood/blauw) 

 

 

 

BITES  
Onderstaand vindt u onze bites als toevoeging op uw borrelarrangement. Op basis van 

aanvraag/beschikbaarheid kunnen we uw evenement qua catering ook naar uw 

persoonlijke wensen invullen (min 3 weken van te voren). 

Er kan altijd rekening worden houden met (de meeste) dieetwensen, mits dit bij de 

reservering vooraf wordt doorgegeven. Indien nodig worden er extra kosten berekend 

als ingrediënten buiten ons assortiment dienen te worden aangeschaft. 

 

BORRELPLANKJE   

Borrelplank  (vanaf 5 personen)   +  €   5,00 p.p  
Nootjes – Kaaszoutjes – Olijven - Rotterdamse  

Oude kaas – Crudité – toastjes met smeersels  

GEMIXT VEGGIE BITTERGARNITUUR P.P 

 Bittergarnituur (3 items per persoon)   +  €  3,25 p.p 

  Bitterballen, vlammetjes, kaassoufflés, geitenkaaskroketjes 

                Met mosterd, mayonaise en chilisaus 

 

Borrels kunnen ook plaatsvinden in Bistrobar Binnenrotte of het terras, onder 
voorbehoud van beschikbaarheid. 

De frisdranken worden door ons personeel uit grote flessen geschonken. 

Alle prijzen zijn inclusief personeels- en materiaalkosten, exclusief btw. 

Denkt u aan een buffet of diner? Laat ons gerust weten wat uw wensen zijn. Wij 

ontvangen dan graag een indicatie van de begin- en eindtijd, het aantal personen en het 

budget. Wij maken graag een passend voorstel!  


