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Een gezellig én bijzonder restaurant 
vind je in de St. Janstraat. Hier schuif je 
vrijdagavond tussen 17:00 en 20:00 uur 
aan voor een heerlijk driegangenmenu. 
Een enorm enthousiast team van jong 
volwassenen met een verstandelijke 
beperking, zorgt er meteen voor dat je je 
thuis voelt.

Neerstrijken op de zonnige terrassen, 
daar hebben Bredanaars wel oren naar. 
Dat is ook niet zo gek, want uit cijfers 
blijkt dat Breda één van de goedkoopste 
steden is om op het terras een rondje te 
geven. 

Horeca adviesbureau Van Spronsen & 
 Partners nam in 2019 de terrassen in 21 ste-
den onder de loep. Goed nieuws voor Breda: 
deze stad komt op twee steden na als goed-
koopste uit de test. Op de terrassen in Breda 
betaal je gemiddeld €22,18 voor een rondje. 
Ter vergelijking, in Amsterdam leg je zo’n 
€27,05 neer. Het gaat dan om twee koffie, 
twee fris, twee bier en twee rosé. 

Breda is niet alleen één van de goedkoopste 
steden om te ‘terrassen’. Nee, hier kun je 
ook de meeste rondjes per week bestellen. 
Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat 
Breda de hoogste ‘terraskoopkracht’ heeft. 
Dat heeft te maken met het gemiddelde 
besteedbare inkomen en de gemiddelde prijs 

Op een steenworp afstand van de Grote 
Markt geniet je bij JanenAlleman van een 
lekker kopje koffie, huisgemaakte lekker-
nijen, een ambachtelijke lunch of wekelijks 
driegangenmenu. De koks bereiden alles 
zelf, van mayonaises tot soepen, van choco-
ladetaart tot cheesecake en van broodjes 
tot een heerlijke carpacciosalade. Maar wat 
dit restaurant echt bijzonder maakt, is de 
bediening. JanenAlleman biedt jongens en 
meiden met een verstandelijke beperking de 
kans om werkervaring op te doen. Op basis 
van dagbesteding en stage participeren zij in 
onze samenleving.

Dit restaurant gaat bewust om met de wereld 
om zich heen. De koks koken er voornamelijk 
met  biologische producten, geleverd door 
lokale leveranciers. Ook vind je hier oude 
meubeltjes, die een tweede, derde of mis-
schien wel tiende leven krijgen. Een prachtig 
concept en zeker het bezoeken waard. 

van het bovenstaande rondje. Hierdoor kun 
je in Breda zo’n 25,7 rondjes per week bestel-
len, terwijl dit in de andere steden gemiddeld 
op 22,2 rondjes ligt. Bourgondisch genieten, 
noemen we dat!

Vrijdag tussen 17:00 en 20:00

€ 22,18 voor een rondje

Onze kort-door-de-bochtgids van alles wat leuk, 
gezellig en gastvrij is in Breda

SCHAATSEN 
OP DE GROTE 

MARKT TIJDENS  
BETOVEREND 

BREDA

Met 17.000 
man biertjes  

( jaarlijks 
2.200 hectoliter)  
drinken bij NAC

GRATIS 
DRINKWATER  
TAPPEN BIJ 

45 
TAPPUNTEN  
IN DE STAD

Bourgondisch 
genieten  

bij sterren-
restaurant 

WOLFSLAAR

Samen sociaal  
klussen in de  

werkplaats van  
De Moerbei

Een nachtje
dromen  

in het rijks-
monument  

Hotel Nassau 
Breda

17-20
22,18


