
Organiseer jij een borrel of een 
maaltijd met vrienden, familie of 

collega’s en zoek je een toffe locatie 
op een centrale plek? Dan openen 
wij graag de deuren buiten onze 

openingstijden. Kijk op onze website 
voor meer informatie of vraag het 

gewoon aan een van de dames. 
Handig: je kan voor een nette prijs 

voor de deur parkeren, op 
zondag is dat zelfs gratis!

iets tevieren?

broodjeszaak & catering

borrel 
De beste bitterballen

en borrelplanken in town

catering 
Vroem... vroem...

Smeer 'm komt naar je toe!

lunch 
Schuif aan in onze 

broodjeszaak en geniet
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Krantje door Toffey  /  Fotografie door Schellekens & Cleijsen
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Een ambachtelijke dubbele bruine desem 
boterham of liever een wit of bruin broodje? 
De keuze is aan jou!

rosbief    7
Carpaccio van rosbief met truffelmayonaise,
tomaat, pompoenpitten & oude kaas.

tonijnsalade    6
Huisgemaakte tonijnsalade met avocado, 
paprika & ui.

geitenkaas  7
Geitenkaas met gebakken spek, honing 
& walnoten (kan ook vega!).  

serranoham  6½
Serranoham met perzik & 
balsamico dressing. 

hummus   6½ 
Huisgemaakte hummus met feta, 
avocado, gegrilde paprika & semsamzaadjes. 

hüttenkäse    6½ 
Huttenkaas met mierikswortel, dadels, 
pompoenpitten, walnoten & vijgenjam.  

boterhammen tosti's
Focaccia - 
overheerlijk 
Italiaans broodbroodjes &

soep 5

= vegetarisch

salades
salade rosbief 8½ 
Met rosbief, oude kaas, avocado, tomaatjes,
pompoenpitten & truffelmayonaise. 

salade geitenkaas 8½ 
Heerlijke salade rijkelijk gevuld met geitenkaas, 
perzik, walnoten, spek & een balsamico dressing 
(kan ook vega!).

vanaf
2 personen
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lunchbox  8½
Broodje naar keuze, zoet hapje & een sapje.

Onze tosti's worden geserveerd met 
huisgemaakte tostisaus! Liever desembrood? 
Dat kan tegen een meerprijs van € 1!

ham & kaas  3½ 
De klassieker. We hebben ketchup!

tonijn & avocado 4½
Wil je er een plakje kaas bij? Laat het weten!

geitenkaas & spek    4½ 
Met honing (kan ook vega!). 

serranoham  4½ 
Met feta.

kip & avocado  4½ 
Met kaas.

Huisgemaakte kokos- / pompoensoep   
met feta, pompoenpitten & brood. 

kwartetje  10
Vier smaken beleg op heerlijk desembrood 
& een soepje (zie foto op voorkant!).

lunchplank 12 p.p.

Kun je niet kiezen waar je zin in hebt? Dan neem 
je toch van alles een beetje. Een mandje heerlijk 
desembrood met verschillende soorten beleg 
& een soepje. 

graag vooraf
reserverenhigh tea  17½ p.p.

Diverse hartige en zoete hapjes onder het genot van 
een verse jus d’orange en onbeperkt thee. Wil je 
starten met een bubbeltje, dat kan voor € 3½ extra.

to go!



76

espresso    2¼ 
dubbele espresso   3¼ 
koffie 2 
cappuccino  2½  
latte macchiato  2¾ 
karamel macchiato  3¼ 
vanilla macchiato  3¼
warme chocomel   2½ 
slagroom   +½
chai tea latte  3½
thee    2
    —  golden yunnan (zwarte thee)
    —  gun powder (groene thee)
    —  sencha lemon (groene thee met limoen)
    —  rooibos 
    —  rooibos met limoen en gember

verse munt thee  2½

warme dranken
fritz    2¼
    —  kola 
    —  kola light 
    —  sinas  
    —  lemon 
    —  appel / kers 
    —  rabarber 

charitea ijsthee   2½
    —  zwarte thee met citroen 
    —  groene thee met gember
    —  rooibos met passievrucht 

lemonaid   2½
    —  bloedsinaasappel 
    —  passievrucht

marie-stella-maris  2
    —  plat water 
    —  bruisend water

chocomel  2¼

Wist je dat... Marie-Stella-Maris en ChariaTea 
per verkocht flesje een vast bedrag investeren in 
schoon drinkwater en het verbeteren van de 
levensomstandigheden op theeplantages wereldwijd?

koude dranken

verse jus d’orange 2½/3½ 
    normaal / groot 
jus de pommes   2
    —  appel 
    —  appel / peer

smoothie    3½ 
    —  aardbei / banaan  
    —  ananas / mango
    —  framboos / mango

fruitsapjes
loc bier    
Vers gebrouwen bier van onze buren. 
Het aanbod wisselt altijd, dus vraag onze 
dames naar het biertje van de dag!

brand pilsener     33cl  2½
witte wijn   2¾
    —  Chardonnay 
    —  Sauvignon Blanc

rode wijn - merlot   2¾

bier & wijn



Vroem vroem, toet toet, hongerr… 
Meer mensen laten genieten van de 

smeersels van Smeer ‘m? Dat vinden 
we leuk! Met ons eigen wagentje 

bezorgen en verzorgen we lunches en 
borrels van klein tot groot op locatie 
in Tilburg en omgeving. Naast onze 

lunchgerechten van de kaart zijn we 
zo baldadig geweest om een eigen 

bitterballenlijn te ontwikkelen.
Interesse? Mail dan naar

martine@smeer-m.nl.

smeer 'm     op locatie

8 9

lunchcatering bezorgen
 

Wist je dat onze boterhammen, broodjes, salades, 
soepjes, zoete hapjes & sapjes ook bij jou op locatie 
genuttigd kunnen worden? Wij bezorgen namelijk 

ook heerlijke lunches.
 

We hebben persoonlijke lunchpakketjes, 
handig om mee rond te lopen tijdens een 

netwerklunch of wandeling.
 

Ook stellen wij grotere boxen voor groepen samen. 
In de boxen zitten nette disposables, 

dus dat scheelt weer afwas.

 
 

verzorgen
 

Een lunch volledig laten verzorgen, dat kan ook! 
Graag komen wij met onze mooie houten planken, 
soepketels, etagères en desgewenst servies naar je 
toe. De buffettafel wordt mooi aangekleed en onze 
dames blijven er graag bij om te zorgen dat alles 

er verzorgd uit blijft zien.
 

Een borrel met collega’s, vrienden of familie? 
Ook die voorzien wij graag in een hapje en/of een 
drankje. Een heerlijk huisgemaakt hapjesbuffet, 
een warme unieke bitterbal in diverse smaken of 

borrelplanken, van groot tot klein. Het kan allemaal.
 

Crewcatering nodig? Smeer ‘m zorgt voor een 
goed gevulde smakelijke hap. Vraag naar de 

mogelijkheden.
 

ambachtelijke bammetjes & broodjes
Variatie aan ambachtelijke desem boterhammen 
& broodjes met beleg van onze kaart.

fruitsapjes
Variatie aan fruitsapjes, zoals sinaasappel-, 
appel-, peren- & druivensap.

soepje van het seizoen
Huisgemaakt en wanneer tijdig bekend kunnen 
wij rekening houden met voorkeuren.

bakje vers fruit
Lekker fris voor bij de lunch.

verse salade
Een salade van de kaart, of toch liever een 
couscous- of pastasalade?

zoete versnapering
Variatie aan huisgemaakte zoete lekkernijen.

borrelcatering
borrelplanken op tafel
Bekend van Food Hall 88, met o.a. kaasjes, 
vleeswaren, olijven, fruit & nootjes. 

onze eigen bitterballen
Ga je voor de klassieker met rundvlees of vallen 
bijvoorbeeld onze chorizo & paprika of geitenkaas & 
walnoot ballen beter in de smaak? 

schalen met huisgemaakte hapjes
Met bijvoorbeeld gevulde mini-paprika's, vis wrapjes, 
mini quiches, gehaktballetjes met feta in tomatensaus 
& nog allerlei andere lekkere hapjes.

Kijk op www.smeer-m.nl voor een actuele 
prijsindicatie. Vragen over catering op maat? 
Neem gerust contact met ons op. Mail naar 
martine@smeer-m.nl of bel 013 7810018.

9



Diverse vleeswaren, kazen, fruit, 
olijven, noten, brood met smeersel 
en chipjes. Heerlijk in combinatie 
met een wijntje of met een van de 

bieren van LOC. Omdat de mannen 
van LOC continu bezig zijn met 
nieuwe brouwsels, verschilt het 

bier regelmatig. Als je geluk hebt, 
zie je de mannen bezig met het 

brouwproces aan de andere kant 
van het hek. Stoer hè!?

borrelplank

10 11

 on the road 12½ 

Bestel 'm in de zaak!

Food Hall 88

Pinkpop
De Tilburgse 
Kermis

Festival 

Mundial

Smaak Karavaan

TREK

Festival

Pukkelpop
Woo Hah!

crewcatering

Aus Berlin

crewcatering
Gipsy Festival

crewcatering



12 13

martine

saskia

janice

aniek

ella

nina

alet

sanne

anne

robin

martine

De meisjes van het Smeer ‘m team 
doen dagelijks hun uiterste best om 
met een stralende lach de lekkerste 

lunchgerechten en koffies te serveren. 
Het vaste gezicht van onze zaak is 

Sas, altijd vrolijk en energiek. Heb je 
specifieke wensen of verzoeken, geef 

ons een seintje! Op zoek naar een 
leuke bijbaan? Stuur dan je CV naar 

saskia@smeer-m.nl!

 de meisjes  van smeer 'm
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 onze buren  in gebouw 84

The big boss. Peto is 'everywhere' 
en staat altijd voor iedereen klaar 
met licht en geluid. Djembé-sessies 
in de binnentuin, prikverlichting 
in de foodhal, eigen muzikale 
producties; Peto is van alle 
markten thuis. Pas als Peto er is 
kan het feest echt los! 

    —  Peto's Music Production

Waar is dat feestje? Hier is 
dat feestje! Hoewel de ruimte 
zeer geschikt is voor zakelijke 
bijeenkomsten met een rauw 
tintje, fungeert de Smederij bijna 
elk weekend als club. Zelf iets 
organiseren of nieuwsgierig naar 
de agenda? 

    —  www.clubsmederij.nl 

Club Smederij 

... zijn er meer gelukkigen die 
dagelijks in onze heerlijke 
etensgeuren mogen werken. Zo 
heeft BrabantKennis de vide 
omgetoverd tot een werkplek, 
houdt ook Charlotte Heijmans 
kantoor op de eerste etage en bij 
de grote vogel naar rechts vind je 
013-straatjes. Het brein achter de 
hipste stadsgids van Tilburg. 

en verder...

Vier knappe vaders, die elkaar 
van het schoolplein kennen, zijn 
samen een brouwerij gestart. 
Ergens achterin gebouw 84 is het 
begonnen, nu ontstaat een serieuze 
brouwerij naast ons. Steun jij deze 
mannendroom!?   

    —  www.locbrewery.nl

loc-brewery

Gettin' sticky! Toffey houdt van dingen die blijven 
plakken. Geef je ogen de kost aan deze krant van 
hun hand. Tof ‘ey?

De Toffies zijn creatieve campagnemakers. Ze geven 
vorm aan opvallende ideeën. Dit doen ze bijvoorbeeld 
voor Human Rights Tattoo, DIT, Kunstbende, 
B*THERE festival, Popsport, Aus Berlin, InScience 
filmfestival, Club Smederij, Mundial en Citymarketing. 
Heb jij een idee dat heel erg tof(fey) is? Ga dan langs 
voor een kopje koffey!

Een Toffie staat bekend om zijn of haar talenten. 
Toffies zijn doorzetters, werken graag samen maar 
zijn ook zelfstandig, ze zijn initiatiefrijk, daadkrachtig, 
ondernemend, resultaatgericht en niet bang voor 
verantwoordelijkheid. Bij Toffey zijn ze altijd op zoek 
naar nieuwe killer-stagiair(e)s. Zou jij weleens een 
echte Toffie kunnen zijn? 

    —  www.toffey.nl
    —  koffey@toffey.nl

toffey

‘Beter een goede buur dan een verre vriend’ 

Jantien Schellekens & Yori Cleijsen, ook wel 
Schellekens & Cleijsen Photography and Film. 2 jaar 
geleden betrokken zij het kantoor in gebouw 84 en 
sindsdien maken zijn zich heel vaak schuldig aan een 
broodje of een tosti van 'Tini'. 

De dames zijn gespecialiseerd in het maken van 
reclame- en promotiemateriaal voor bedrijven. Sfeer 
en gevoel vertalen naar beeld zowel op foto als op film.
Ze denken mee met de klant om samen tot een goed 
eindproduct te komen. Zie de shots in deze krant, 
wij zijn in ieder geval zeer tevreden! 

Dit duo was eigenlijk van plan om te starten in regio 
Amsterdam, maar met gierende banden keerden ze 
terug naar Brabant. De Brabantse gezelligheid op de 
set staat dan ook hoog in het vaandel. Serious business 
met een knipoog.

Zoek jij iemand die je bedrijf of dienst goed in beeld 
kan brengen? Loop dan gerust eens binnen.

    —  www.schellekens-cleijsen.nl  
    —  info@schellekens-cleijsen.nl 

schellekens + cleijsen

comedyzone 

qanvas 

peto 

club smederij 

Foto's Toffey: Jostijn Ligtvoet Fotografie

Van theater tot techno, Qanvas 
geeft er een eigen draai aan. 
Noem ze conceptontwikkelaars, 
concertorganisatoren of artiest-
managers. Qanvas zoekt naar de 
rauwe randjes van producties voor 
een waanzinnig gevoel. 

    —  www.qanvas.nl
VERS Tilburg

Zin in een avondje stand-up 
comedy? De allergrappigste 
comedians verzamelen zich in de 
Club Smederij. De line-up is iedere 
keer anders, met grote namen én 
nieuw talent. Kaartjes zijn bij ons 
te koop!

    —  www.comedy-zone.nl


