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Gezelschappen 

Wanneer je met een gezelschap het TextielMuseum bezoekt, is er de 
mogelijkheid om vooraf groepscatering te reserveren. Voor groepen tot ca. 
20 personen reserveren wij een tafel in het TextielCafé.  
Grotere gezelschappen ontvangen wij in de Foyer op de 2e verdieping van 
het EntreeGebouw (lift aanwezig), waar de catering in buffetvorm 
geserveerd wordt. 
 
Wens je ontvangen te worden met koffie, thee en iets lekkers erbij en/of 
een smaakvolle lunch, dan tref je hierbij onze keuzemogelijkheden. Maar 
ook voor een gezellige, afsluitende borrel is je gezelschap van harte 
welkom. 
 
Voor een groepsbezoek hebben wij de volgende arrangementen 
samengesteld. Het aanbod is divers en gebaseerd op verse producten in 
samenwerking met regionale leveranciers. De keuze van een arrangement 
geldt voor het hele gezelschap. 

 
De Foyer is een gezellige open ruimte die 
opvalt door de mooie gekleurde banken en 
de versierde balken. Er zijn tevens 32 
extra zitplaatsen aan 8 ronde tafeltjes. 

 

 

Prijzen zijn per persoon, inclusief BTW en 
onder voorbehoud prijswijzigingen.  
 

Voor meer informatie en het bespreken 
van overige wensen, staan wij je uiteraard 
graag te woord via 013 – 549 45 64,     
per mail (boekingen@textielmuseum.nl)   
of plannen met plezier een afspraak in.  

mailto:boekingen@textielmuseum.nl
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Ontvangst met koffie en thee  

onbeperkt koffie en thee gebaseerd op 30 minuten  

 
Koffie en thee met een koekje      € 3,80 
 
 

Koffie en thee met een luxe bonbon     € 4,70 
 
 

Koffie en thee met appeltaart      € 6,50 
 
 

Koffie en thee met gebak        € 6,70 
een selectie van gebak, afgestemd op het seizoen  

 
 
 
 

De ontvangst kan op ieder gewenst moment tijdens openingstijden geboekt worden. 
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Groepslunch                                                     

vanaf 6 personen en gebaseerd op 1 uur      € 13,50 

Diverse broodsoorten rijkelijk belegd met een keuze uit: 
jong belegen en Spaanse kaas (v), tonijnsalade met appel,  
rauwe ham, achterham, brie met chutney (v) 
  

Brabants krentenbrood 
 

Frisse salade (v) 
 

Koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange 
 

Luxe groepslunch                                           

vanaf 6 personen en gebaseerd op 1 uur      € 16,50 

Huisgemaakte vegetarische soep 
 

Diverse broodsoorten rijkelijk belegd met een keuze uit: 
Spaanse kaas (v), jonge geitenkaas met chutney (v), serranoham,  
zalm met aioli mayonaise, fricandeau met tonijnmayonaise,  
hummus met gegrilde koude groente (v) 
 

Brabants krentenbrood 
 

Frisse salade (v) 
 

Koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange 
 

Warme uitbreidingen 
 
Brabants worstenbroodje       € 2,90 
Broodje rundvleeskroket of oesterzwamkroket (v)   € 3,00 
Broodje garnalenkroket        € 4,00 
 

(v) = vegetarisch  
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Borrel 

vanaf 10 personen en gebaseerd op 1 uur      € 12,50 
vanaf 10 personen en gebaseerd op 1,5 uur     € 17,50 

 
Onbeperkt dranken uit ons assortiment 
 
Borrelplank met diverse lekkernijen (3 per persoon) 
o.a. olijfjes, diverse kaas- en worstsoorten, groentechips, etc.  
 

Luxe borrel 

vanaf 20 personen en gebaseerd op 1 uur      € 16,00 
vanaf 20 personen en gebaseerd op 1,5 uur     € 21,00 

 

Onbeperkt dranken uit ons assortiment 
 
Borrelplank met diverse luxe lekkernijen (5 per persoon) 
o.a. olijfjes, diverse kaas- en worstsoorten, groentechips, etc.  
 

Dranken 

vanaf 10 personen en gebaseerd op 1 uur     € 11,50 
vanaf 10 personen en gebaseerd op 1,5 uur     € 13,50 
 
Onbeperkt dranken uit ons assortiment 
 
Zoutjes op tafel  
 
 


