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LEKKER UITGELEZEN DE BENEN STREKKEN!
Graag maken wij u attent op de aantrekkelijke groepsarrangementen voor touringcarbedrijven van Grand Café
Restaurant Biblio. In combinatie met een bezoek aan de
toeristische trekpleisters van Rotterdam, kunt u met uw
gasten terecht in ons stijlvolle grand café restaurant.
Een uitstekende locatie om even de benen te strekken.
Unieke locatie
Biblio is gevestigd op het Westelijk Handelsterrein in een schitterend
gerestaureerd pakhuizencomplex uit 1894 in het Scheepvaartkwartier.
U vindt ons op slechts zes minuten loopafstand van de Spido en het
Willemsplein, de grootste touringcarparkeerplaats van Rotterdam.
Een bezoek aan Biblio is door de aanwezigheid van diverse winkels en
kunstgalerijen in de afzonderlijke pakhuizen zeker de moeite waard.
Eten in een boekenkast?
Ons grand café restaurant is stijlvol ingericht als een Engelse
bibliotheek met een jazzy sfeer. Laat uw gasten voorafgaand aan,
tussendoor of na afloop van een mooie busreis genieten van ons
culinaire aanbod. Ons personeel staat voor uw gasten klaar met
een glimlach. U kunt rekenen op een uitstekende service.
Geschikt voor groepen
Het restaurant van Biblio telt ruim honderd zitplaatsen en is daardoor
zeer geschikt voor grotere groepen. Ook hebben we een speciale
ruimte voor groepen, genaamd ‘Het Kabinet’. Bij mooi weer genieten
uw gasten op het overdekte buitenterras. Buiten is er ruimte voor
circa zestig personen. Groepen van erkende evenementenbureaus,
zoals Uitjesbureau, Maasstad Events, Get Events, Rotterdam
Business Events, Pegasus Events en groepen via de website
bus-idee.nl zijn veelal enthousiast over hun bezoek aan Biblio en
komen graag bij ons terug.
Diverse aantrekkelijke arrangementen
Speciaal voor touringcarbedrijven hebben wij een aantal arrangementen samengesteld. Deze arrangementen verkopen wij tegen een
zeer aantrekkelijke prijs, zo kun je ‘in de marge’ nog wat verdienen.
Er is een ruime keuze aan overheerlijke spijzen en dranken. Je kunt
kiezen uit een koffietafel, een eenvoudige of uitgebreide lunch of een
smakelijk drie-gangen diner.

Biblio verwelkomt u en uw gasten graag!
Neem contact op voor meer informatie en reserveringen:
Koen ten Hoorn | 06 - 22 421 828 | info@restaurantbiblio.nl
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Koffie Arrangementen
Wat dacht u van ovenverse Rotterdamse appeltaart met
slagroom? Uw gasten zullen zich deze regionale lekkernij
nog lang blijven herinneren.

DRIEGANGEN
MENU’S
Go Dutch menu
€ 14,95

1x koffie/thee met Rotterdamse
appeltaart en slagroom
€ 4,95
2x koffie/thee met Rotterdamse
appeltaart en slagroom
€ 6,50

Soep
Romige Zaanse mosterd soep
met bosuitjes
Hoofdgerecht
Gekruide kipfilet van de grill met
roomsaus, Hollandse groente mix,
frites en salade
Coupe Stroopwafel
Twee bollen vanille ijs met stroopwafel snippers, Oud Hollandse
stroop en slagroom

LUNCH
Arrangement
Standaardbuffet

€ 12,00

Broodsoorten:
Maïsbrood, boerenbrood,
suikerbrood, mix van vers
afgebakken broodjes
Belegsoorten:
Jonge kaas, oude Rotterdamse
kaas, rauwe ham, mortadella,
gebraden kipfilet, Rotterdamse
kroket, jam en hagelslag
Dranken:
Koffie, thee en melk

Schnitzel menu

€ 17,00

Soep
Soep van de chef
Hoofdgerecht
Schnitzel geserveerd met frites,
groente en salade
Nagerecht
Hollandse aardbeien met vanille
ijs en slagroom (april-september)

Voor gasten met dieetwensen
hebben wij altijd een alternatief.

