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Gastvrij genieten
In onze Gasterijen kunt u terecht 
voor een smakelijke én betaalbare 
lunch of driegangenmenu waar u 
samen met vrienden, buurtgenoten 
of uw familie van kunt genieten. 
Een plek om af te spreken,  
een kop koffie te drinken of  
de krant te lezen. Ook activiteiten 
en workshops behoren tot het 
gevarieerde aanbod. 

In elke Gasterij organiseren wij 
regelmatig gezellige thema-avonden 
waar u aan kunt deelnemen. Denk 
dan bijvoorbeeld aan een mossel- 
of Italiaanse avond. De maaltijden 
en eventuele activiteiten zijn dan 
geheel afgestemd op het thema.

Activiteiten
U kunt deelnemen aan leuke  
en interessante workshops en 
activiteiten die wij organiseren  
in onze Gasterijen. Elke locatie  
biedt een divers programma.  
U kunt denken aan creatieve 
activiteiten, luisteren naar klassieke 
muziek of samen kijken naar een 
groot sportevenement op tv.  
Wilt u liever een gezelschapsspel  
of een potje biljart spelen?  
Ook daarvoor bent u bij de Gasterij 
op de goede plek. Het aanbod kan 
verschillen per Gasterij.  
Kijk voor het actuele programma  
op de flyer of vraag één van onze 
medewerkers.

Gasterijen van Archipel bieden meer dan alleen goed eten en drinken.  
Sfeervolle gelegenheden, dichtbij u in de buurt of wijk, waar u anderen 
ontmoet. Onder het genot van een kop koffie met gebak een praatje maken 
of direct na een activiteit genieten van een heerlijke maaltijd.  
Het kan allemaal in Gasterijen van onze locaties in Eindhoven, Nuenen,  
Son en Breugel en Best.  

Samen, ontmoeten 
en genieten: dat is de  
Gasterij van Archipel!



Iets te vieren?
Voor het vieren van een verjaardag, 
reünie of jubileum biedt Archipel 
met de Gasterij een mooie locatie. 
Wij zorgen ervoor dat het voor u  
en uw gasten een onvergetelijke 
gebeurtenis wordt. U kunt kiezen 
uit een aantal arrangementen  
zoals lunch, partyhapjes en een 
uitgebreid warm en/of koud  buffet. 
Onze medewerkers zorgen ervoor 
dat het u aan niets ontbreekt.  
Het enige wat u hoeft te doen,  
is genieten! 

Het is ook mogelijk de Gasterij  
te huren voor speciale gelegen-
heden zoals vieringen, etentjes, 
presentaties, workshops of  
bijeenkomsten van verenigingen. 
Informeer bij onze medewerkers 
naar de mogelijkheden. 



het gevoel van samen

Gasterij Akkers
Margot Begemannstraat 9
Nuenen
040 263 59 99

Gasterij Berkenstaete
De Bontstraat 71  
Son en Breugel
0499 33 30 00

Gasterij Dommelhoef
Parklaan 97 Eindhoven 
040 261 01 11

Gasterij Eerdbrand
Waddenzeelaan 2 Eindhoven
040 264 11 11

Gasterij Gagelbosch
Gagelboschplein 200 
Eindhoven
040 264 64 64

Gasterij Genderhof
Sterkenburg 2 Eindhoven
040 252 03 11

Gasterij Hof van Strijp
Strijpsestraat 144-30 
Eindhoven
040 261 02 00

Gasterij Jongemens
Jongemastate 71a Eindhoven
040 293 26 47

Gasterij Jo van Dijkhof
Jo van Dijkhof 110 Nuenen
040 284 52 29

Gasterij Kanidas
Molenveste 1 Best
0499 36 25 00

Gasterij Landrijt
Drosserstraat 1 Eindhoven
040 215 80 00

Gasterij Vloed
Veerstraat 17 Son en Breugel 
0499 75 37 00

De Gasterij is dagelijks geopend


