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Biercafé de Huiskamer is, zoals de naam 
al doet vermoeden, een klein maar gezellig 
biercafé in het centrum van Breda. Uniek voor 
dit café is de prachtige zonnige ligging aan 
de haven met het grootste terras van de stad. 
Je kan dagelijks bij ons kan genieten van een 
heerlijke selectie aan speciaal bieren, wijnen 
en hapjes. Daarnaast kan je sinds kort ook je 
(bedrijfs-)borrel, verjaardag of huwelijk bij ons 
vieren. 

De zolder 

is de ultieme plek om jouw feest te 
organiseren. Deze unieke locatie bevind zich 
op de derde verdieping van het karakteristieke 
pand van Haven 21A (het voormalig Klapcot), 
achter Biercafé de Huiskamer. De ruimte heeft 
zijn originele eigenschappen behouden, zo 
heeft De Zolder prachtige oude stenen muren 
en de originele balken aan het plafond. Samen 
met interieurontwerpster Maaike Graafland 
van KIET interieur hebben we het interieur van 
de ruimte in een hedendaags jasje gestoken. 
Het interieur geeft een knipoog naar het kleine 
café beneden en aangevuld met veel groen en 
sfeervolle verlichting. De ruimte beschikt over 
een garderobe, cadeautafel, grote bar én dj 
booth in de nok van de ruimte. De unieke dj 
booth kijkt uit op het publiek en is aangekleed 
met discoballen en neon verlichting voor een 
ultiem feestje. Met uitzicht op de grote kerk 
van Breda is dit dé plek voor jouw feest. 

De ruimte is multi inzetbaar. Van een zakelijke 
bedrijfsborrel in een strak georganiseerde 
zaal, tot een intieme club waarin je jouw 
verjaardag viert tot in de vroege uurtjes. Bij 
ons kan het allemaal! De maximale capaciteit 
voor een staand evenement is 150 personen, 
maar ook voor kleinere groepen is de ruimte 
te gebruiken. We hebben verschillende opties 
voor meubilair om neer te zetten en we vragen 
geen zaalhuur. Natuurlijk zal de ruimte altijd 
besloten zijn voor jouw gezelschap, ook in het 
weekend!  

Naast De Zolder, hebben we natuurlijk 
ook andere mogelijkheden om met een 
groep samen te komen. Zo openen we de 
authentieke Vishal op het plein aan de haven 
voor ook groepen. Hier kunt u met een borrel 
of andere gelegenheid met groepen tot 100 
man heerlijk vertroeven. Met een kleine groep 
borrelen terwijl je geniet van de zonnestralen 
(in de zomer) of lekker buiten maar toch 
verwarmd in de Winterhaven loods (in de 
winter)? In overleg is een deel van ons terras 
ook af te huren voor besloten borrels.

Benieuwd 
naar wat wij voor jullie kunnen betekenen? 
Neem dan contact met Sofie via 06-20587410 
of via reserveringen@dehuiskamerbreda.nl. 
De mogelijkheden zijn oneindig en wij denken 
graag met je mee voor de juiste invulling!

mailto:reserveringen%40dehuiskamerbreda.nl?subject=




van de zaal



Entree 
De Zolder heeft een aparte entree van Biercafe 
de Huiskamer. Via de trappen in het pand van 
Haven 21a (het voormalige Klapcot) kom je uit 
in onze zaal die zich bevindt zich op de derde 
etage. De zaal is enkel via de trappen bereikbaar. 
Op aanvraag kan er een aankondigingsbord met 
naam van jullie (feest) buiten naast de ingang van 
het cafe worden gezet.

Meubilair
De ruimte is multifunctioneel in te delen, 
afhankelijk van het aantal personen en uw 
wensen. We kunnen statafels en barkrukken in de 
ruimte plaatsen of deze leeg laten. Ook zijn jullie 
helemaal vrij om extra versiering in de ruimte te 
hangen! Dit kan ook al (in overleg) voorafgaand 
aan de gelengenheid.

Toiletten 
In het gebouw bevinden zich meerdere 
toiletgroepen. Het toilet op de tweede etage van 
het gebouw is uitsluitend beschikbaar voor jouw 
gezelschap. De toiletten op de eerste verdieping 
zijn ook beschikbaar, maar worden ook gebruikt 
door gasten van het terras.

Geluidssysteem 
De zaal is standaard uitgerust met een 
muzieksysteem. Hierbij kan je kiezen uit 
verschillende muzieklijsten die wij zelf 
hebben samengesteld of via AUX een eigen 
lijst aanzetten. Het is ook mogelijk om 
verzoeknummers in het systeem toe te voegen 
in de bestaande lijsten. Daarnaast kan er (gratis) 
gebruik gemaakt worden van dj-spullen die 
aanwezig zijn. In overleg kunnen we ook een DJ 
voor de avond regelen. 

Lichtsysteem 
De ruimte is voorzien van sfeervolle verlichting 
die naar voorkeur gedimd kan worden. Ook 
hangen er door de ruimte meerdere discolampen. 
Deze kunnen op aanvraag ingesteld worden.

Tv-scherm & beamer
In de ruimte kunnen we een tv-scherm met een 
computeraansluiting plaatsen. De laptop kunnen 
wij verzorgen of kun je zelf aansluiten via HDMI. 
De kosten hiervoor zijn €30,-. 

Garderobe
De Zolder beschikt over een eigen garderobe 
in de hoek van de ruimte geheel voor jullie 
gezelschap.

Airco 
Er is een airco aanwezig in de ruimte



Op de Zolder is het mogelijk om met verschillende 
drankarrangementen te werken. Er is ruime keuze 
uit alle verschillende dranken die wij op onze kaart 
hebben staan. We hebben een grote selectie aan 
doorgaanse en meer exentrieke speciaalbieren, 
wijnen, en echt zomerse/winterse of klassieke 
cocktails. 

ARRANGEMENT
Hiernaast vind je informatie over de verschillende 
drank arrangementen die wij aanbieden. Wanneer 
je een van deze opties boekt kan er natuurlijk 
onbeperkt genuttigd worden van de keuzes binnen 
het arrangement. Uiteraard is het ook mogelijk om 
hiernaast ook andere drankjes onze terraskaart 
tijdens jullie evenement te serveren. We denken 
graag mee naar de perfecte opties voor jou feest, 
dus informeer gerust naar de opties! 

Onze drankkaart van het cafe vind je hier.

OP REKENING
Naast de verschillende arrangementen is het 
ook mogelijk om, als host, per consumptie te 
betalen. Zo kunnen je gasten zelf kiezen wat ze 
willen drinken aan de bar. Bij deze optie wordt alle 
drankafname tijdens je evenement op nacalculatie 
berekend. Het is hierbij mogelijk om van tevoren 
het gewenste assortiment door te geven. 

PLAFONDBEDRAG
Daarnaast is het mogelijk om een ‘plafondbedrag’ 
af te spreken waarna de gasten op eigen kosten 
verder kunnen drinken. 

AAN DE BAR BETALEN
Gewoon een gezellig feestje met vrienden op 
eigen kosten? Het is bij ons ook mogelijk om 
allemaal je eigen drankjes af te rekenen gedurende 
de avond.

Drank 
Arrangementen

https://winterhavenbreda.nl/wp-content/uploads/2022/10/WHII-Menukaart_F4_CHECK.pdf


Drankarrangement 1
2 uur €19,50 p.p. | 3 uur €25,- p.p. | 4 uur €27,50 p.p. | 5 uur €30,- p.p. | 6 uur €32,50,- p.p.

Vanaf 6 uur, ieder uur erbij €2,00 p.p. 
 
• Diverse frisdranken 
• Jupiler en Jupiler 0.0
• Huiswijnen; rood, rosé, wit

Drankarrangement 2
2 uur €22,- p.p. | 3 uur €27,- p.p. | 4 uur €29,50 p.p. | 5 uur €32,- p.p. | 6 uur € 34,50 p.p.

Vanaf 6 uur, ieder uur erbij €2,00 p.p. 
 
• Diverse frisdranken 
• Jupiler en Jupiler 0.0
• Huiswijnen; rood, rosé, wit
• Speciaal bier selectie van de tap en op fles

Drankarrangement 3
2 uur €25,00 p.p. | 3 uur €30,00 p.p. | 4 uur €32,50 p.p. | 5 uur €35,00 p.p. | 6 uur €37,50 p.p.

Vanaf 6 uur, ieder uur erbij €2,50 p.p. 
 
• Diverse frisdranken 
• Jupiler en Jupiler 0.0
• Huiswijnen; rood, rosé, wit
• Speciaal bier selectie van de tap en op fles
• Mixdranken  
• Cocktails (bijvoorbeeld; Gin Tonic, Moscow Mule, Aperol Spritz)
• Prosecco bij ontvangst



Welkomst Drankje
We hebben een aantal aperitieven die we aanbieden om 

jouw avond op een feestelijke manier mee te beginnen. Dit 
kan je toevoegen aan een arrangement of los afspreken naast de 

consumpties die jou gasten zelf kunnen betalen.

• Prosecco €3,50 per glas 
• Tanqueray Gin Tonic €5,00 
• Moscow Mule €5,00
• Diverse andere cocktails in overleg

borrel



borrel
Goed eten en drinken is een belangrijk onderdeel 
van een geslaagd feest of evenement. De Keuken, 
het restaurant gedeelte van de Huiskamer, biedt dan 
ook verschillende mogelijkheden aan voor hapjes 
waarmee we jou gasten kunnen verwennen. Eigenlijk 
is geen enkele vraag ons te gek, we kijken samen naar 
wat je graag zou willen en doen daarna een passend 

aanbod. Dus of je nou schalen bitterballen, of amuse 
lepels met coquilles voor ogen hebt de mogelijkheden 
zijn er. Het is ook mogelijk om verschillende hapjes 
te bestellen van onze kaart.
 
We komen graag in contact om samen een geslaagd 
feest te organiseren.
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Naast de ruimte op de derde etage, bieden 
we ook nog de optie om een deel van ons 
terras te reserveren voor borrels.

Biercafe de Huiskamer 
Op het terras van Biercafé de Huiskamer 
hebben wij zo’n 1000 zitplaatsen. Wij 
werken uitsluitend met reserveringen voor 
groepen vanaf 10 personen. Voor kleinere 
gezelschappen is er (bijna) altijd wel plek en 
kun je spontaan langs komen lopen.

In de winter hebben wij het concept 
‘Winterhaven’, dit is een overdekte loods 
in huiselijke sferen op ons terras. De ideale 
locatie om in de wintermaanden met je 
gezelschap te borrelen. Omgeven door 
heaters kun je genieten van winterse speciaal 
biertje of een goed glas wijn. 

 

De Vishal
Liever een meer 
besloten omgeving 
maar wel buiten? 
Naast ons terras 
bevind zich een 
prachtige monumentaal 
pand, dat onder de 
Bredanaars ook wel 
bekend staat als de vishal. 
Waar dit vroeger nog gebruikt 
werd als afslagplaats van vers 
gevangen vis dat binnen kwam 
vanuit de haven, is dit prachtige 
pand nu ook onderdeel van Biercafe de 
Huiskamer. In overleg is een deel of de hele 
vishal af te huren voor (besloten) borrels.



betalings



Betalen op de avond zelf

Wij accepteren betalingen met pin, creditcards 
(Visa en Mastercard) en contante betalingen. 
Op al onze transacties zijn de Uniforme Horeca 
Voorwaarden van toepassing. Deze zijn in te 
zien op www.khn.nl . Indien gewenst kunnen 
wij deze voorwaarden kosteloos toesturen. 

Facturatie 

Liever achteraf betalen? Dat kan! We 
verzoeken je dan voorafgaand aan het feest 
de factuurgegevens door te geven. Na het 
ontvangen van de factuur heb je 14 dagen de 
tijd om de factuur te voldoen. 

Het aantal gasten 

Uiterlijk 2 dagen voor de bijeenkomst 
ontvangen wij graag het definitieve aantal 
gasten. Hierbij ontvangen wij dan ook een 
bevestiging van de definitieve begin en 
eventuele eindtijd. Dit is bepalend voor de 
factuur. 

Zijn er op de dag zelf minder mensen 
aanwezig? Dan is dit het financiële risico voor 
de opdrachtgever. Zijn er op de dag zelf meer 
mensen aanwezig? Dan worden deze kosten 
op basis van nacalculatie in de eindfactuur 
opgenomen. 



Corona 

Als je het feest wilt annuleren door 
mogelijke corona omstandigheden 
of positieve testen, kan het feest 
kosteloos verzet worden naar 
een andere datum. 
Als door 
overheidsmaatregelen 
het feest niet meer door 
kan gaan kunnen wij 
het feest opzeggen 
zonder kosten in 
rekening te brengen 
voor beide partijen. 

Annuleren 
andere 
omstandigheden
Als je het feest wilt annuleren door andere 
omstandigheden is dit natuurlijk ook mogelijk. We 
vragen je dit uiterlijk 2 weken van te voren te laten 
weten. Op deze manier kunnen we het feest kosteloos 
verzetten naar een andere datum.

Locatie 
Biercafé de Huiskamer. Haven 21, 4811WL Breda

Parkeren 

Er zijn twee parkeergarages dicht bij de locatie: 
• Parkeergarage De Prins, adres: Middellaan 

60, Breda. Vanaf daar is het 4 minuten lopen 
richting de Huiskamer. Kijk voor meer 
informatie of tarieven hier. 
• Parkeergarage De Barones, adres: 
Nieuweweg 79, Breda. Vanaf daar is het 3 
minuten lopen richting de Huiskamer. Kijk 
voor meer informatie of tarieven hier. 

Openbaar vervoer
Biercafé de Huiskamer is makkelijk 

bereikbaar vanaf het Centraal station Breda. 
Het is 10 minuten lopen vanaf de stadskant 

van het station, door het Valkenberg Park. Voor 
een actueel reisadvies en/ of reistijden check 

www.9292.nl

Fiets en Brommer
Aan het eind van de haven zit de fietsenstalling voor fietsen en 
brommers. 

Tip: vanaf het centraal station in Breda kan je een ov-fiets huren en 
ben je zo bij ons!

voor vragen of contact
   Bereikbaarheid       A
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https://www.breda.nl/parkeergarage-de-prins
https://parkeergarage-de-barones.business.site


voor vragen of contact
Nieuwschierig geworden na het lezen van onze 
brochure? Neem contact op en kijk samen met ons 
naar de mogelijkheden voor jouw feest of evenement. 

reserveringen@dehuiskamerbreda.nl
06-20587410

Sofie komt zo snel mogelijk bij jullie terug met 
antwoorden op jullie vragen of verzoek en dan plannen 
we graag een moment in om de locatie te laten zien!

Openingstijden
Biercafé de Huiskamer      
 
Maandag t/m Donderdag  
12:00 – 02:00   
     
Vrijdag t/m Zondag      
10:00 - 02:00   


