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St. Annaplein Baarle Nassau 
Zaterdag 6 aug. van 15.30 tot 23.30 u. 
en op Zondag 7 aug. van 12 tot 21 uur. 

 

 
 

Beide dagen gratis intree 
 

ETEN | DRINKEN | MUZIEK | 
meer info op – www.baarleproeft.nl 

 

http://www.baarleproeft.nl/
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BAARLE PROEFT is een culinair evenement in het 
centrum van Baarle Nassau/Hertog.  
Diverse restaurants uit de omgeving zullen er tegen 
zeer vriendelijke prijzen hun specialiteiten aanbieden.  
Eten, drinken en muziek op één locatie zodat je de 
kwaliteit kunt proeven die de Belgische en 
Nederlandse keukens in Baarle te bieden hebben.  
 

MENU KAART tijdens Baarle Proeft 
 
Den Engel  
 
• Salade di Mare – Salade met gebakken coquille, 
mosselen, tijgergamba's met kreeften-dressing  

• Kalfsbiefstuk van de primo grill – Rose gegrild kalfsbief, met 
lavasjus (maggikruid) geserveerd met een aardappel-truffelsalade en 
een gegrild groenten spiesje. 
__________________ 

 
Juffrouw Tok  
 

 Spareribs,van de grill 

 Kip piri piri van de grill 

 Gamba's van de grill  

 Kindergerecht Kippenpootje met een frietje 
 

____________________________  

Bourgondische Brouwerij 
Weelde  
 
• Sissende gamba's in een knoflookchiliolie 
met stokbrood en frisse salade. 
• Italiaans bordje Carpaccio van rund met 
geraspte kaas, zongedroogde tomaat, gemengde 
salade, spekjes en een truffeldressing.  

• Heggeburger oftewijl heerlijke hamburger met gebakken ui op een 
groot sesambroodje met tomatensaus.  
• Kippegehaktbal uit de jus met frisse salade en stokbrood. 

http://jm-events.nl/baarleproeft/juffrouw-tok/
http://jm-events.nl/baarleproeft/de-bourgondische-brouwerij/
http://jm-events.nl/baarleproeft/den-engel/
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____________________________  

Kaldi Koffie 
Onze Kaldi Mobiel verzorgt aromatische diverse 
verse koffie tijdens Baarle Proeft. 
__________  

 
Den Overkant  
Op het Menu: 

• Pasta Fusilli met kipfilet en rode pesto  

• Spies van gemarineerde diamanthaas puntjes  

• Spies van Gamba's met knoflookroomsaus  
_____________________  

Brownies & downieS ……  
Wij serveren tijdens Baarle Proeft:  
• High Tea • Soep • IJskoffie 

__________________________________________  

Mobiel Café  
Frisdranken – Bieren – Wijnen – en dit jaar het  
Speciaalbier van De Dochter van de Korenaar  

 Noblesse extra ordinaire – 7,5%  

 La Frontiere – 5,2% 
______________________________________  

Bistro De Nieuwe Burcht  - Pastorijstraat 2 | 

Poppel BE | 0032 (0)14 68 71 82 | info@denieuweburcht.be | 
www.denieuweburcht.be    
 

Tijdens Baarle Proeft bereiden wij:  
• Fingerfoodplank • Pitabroodje gevuld met 

pulled pork-mango • Mini cupcake.  
______________________________  

Bij Wijze van Spijzen 
 
• Slow roasted Pork Belly - 12 uur gegaarde 
buikspek van de green egg – grote gamba – bitterbal 
van risotto – groene asperges • Grainfed burger 3.0 & brioche brood – 
van grainfed rund – Harrissa mayonaise – parmezaanse kaas – Salsa van 
tomaat – brioche brood • Proeverij borrel plateau anno 2016 – Soepje 
van bisque – roulou`s van gerookte zalm – Parmaham – bitterbal van 
pulled pork – diverse broodjes en smeersels etc. – lekker je eigen ijsje 
samenstellen met verschillende smaken. 

http://jm-events.nl/baarleproeft/den-overkant/
http://jm-events.nl/baarleproeft/brownies-downies/
mailto:info@denieuweburcht.be
http://www.denieuweburcht.be/
http://jm-events.nl/baarleproeft/320-2/
http://dedochtervandekorenaar.be/
http://denieuweburcht.be
http://jm-events.nl/baarleproeft/bij-wijze-van-spijzen/
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VVV BAARLE NASSAU – BAARLE HERTOG 

www.vvvbaarle.nl 
 
Op zo'n 100 km van 
Amsterdam en Brussel ligt 
het dorp Baarle, in het 
hart van de Benelux en de 
Kempen, op de grens van 
België en Nederland en de 
provincies Antwerpen en 
Noord-Brabant, midden in de 
driehoek Tilburg, Turnhout en 
Breda. 
 
Baarle is het merkwaardigste 
dorp ter wereld: 30 stukjes België 
en Nederland die in elkaar 
verweven zijn.  
Op de kaart heet het Baarle-
Nassau en Baarle-Hertog. 
 
VVV Baarle-Nassau-Hertog 
Nieuwstraat 16 
Baarle-Nassau 
+31(0)135079921 | 
www.vvvbaarle.nl   
 

 
 
 

 
VVV Baarle is altijd blij met 
initiatieven uit de bevolking 
die Baarle in het daglicht 
stellen. 
Zeker in dit geval, wanneer 
plaatselijke bedrijven zich 
laten zien en u laten proeven 

van (streek-) producten in een 
gezellige omgeving. 
 

 
 
Kom gerust eens uitrusten, 
tussen het proeven door,  
op onze leuke internationale 
bankjes. 
 

 

http://www.vvvbaarle.nl/
http://www.vvvbaarle.nl/
http://www.vvvbaarle.nl/
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JM Events 
Postbus 72 | 5110 AB Baarle Nassau 
Tel. +31611048871 | info@jm-events.nl |  
www.jm-events.nl  
 

JM Events organiseert regelmatig 
evenementen. U bent daar altijd van harte 
welkom. U mag ons natuurlijk ook benaderen 
om uw evenement te organiseren. 

Uw Feest – Onze Zorg 
Wij werken steeds samen met de beste cateraars - professionele 
podium- en tentenbouwers, en top beeld- licht- en geluidstechnici.  
 

AGENDA  2016  
 
 Midzomernachtfair – Zaterdag 23 juli 2016 – Baarle Centrum 

 Baarle Proeft – 6 & 7 augustus 2016 – St.Annaplein Baarle  

 Abraham & Sarah Dag – 15 oktober 2016 – Verrassing! 

 Top 100 van de Kempen – 29 okt 2016 – Zaal De Koster Reusel 

 Accordeon-middag – 13 nov. 2016 – Eetcafé De Poort Baarle  

 Top 100 Baol – 26 November – Baarle  

 Glazen Huis – 27 November – Baarle  

 2017 wordt ook weer een feestjaar met veel evenementen ! 

  

 
Enden Media  

Video, Editing, Webdesign & More. 
 
Brenda van den Enden is een enthousiaste 

ondernemer met een passie voor filmen. Enden Media is bereikbaar voor 
bedrijfs- en promotiefilms, trouwerijen en evenementen. Dus wilt u voor 
een zeer redelijke prijs een herinnering van uw speciale dag, of een 
indrukwekkend filmpje van uw bedrijf? Neem dan contact op met:  
Enden Media | tel. 0683221239 | BrendavdEnden@gmail.com | 
endenmedia.jimdo.com  
 

mailto:info@jm-events.nl
http://www.jm-events.nl/
mailto:BrendavdEnden@gmail.com
http://endenmedia.jimdo.com/
http://jm-events.nl
http://endenmedia.jimdo.com/
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DEELNEMERS 
 

Den Engel 
Singel 3 | 5111 CD Baarle Nassau | tel. 0135079330 |  
info@engel-schaluinen.nl | www.engel-schaluinen.nl 
 

In het hart van Baarle-Nassau is Brasserie Den Engel als sinds 1894 te 
vinden. Hier kunt u genieten van de Franse keuken in het ruim opgezette 
restaurant of in de mooie lounge tuin. Naast smakelijke gerechten heeft de 
brasserie nog meer te bieden. Zo kunt u er overnachten in het hotel. Den 
Engel verzorgt ook groepsuitjes, bedrijfsuitjes en familie uitjes. Tijdens 
Baarle Proeft bieden wij een kleine indruk van de producten die we 
normaal gesproken in ons restaurant serveren. 

__________________________________________________  
 

Juffrouw Tok  
Singel 18 | 5111 CD Baarle Nassau | 0135079190 
| baarle-nassau@juffrouwtok.nl | 
www.juffrouwtok.nl 

 
Wie van kip houdt is bij Juffrouw Tok in Baarle-Nassau aan het juiste 
adres. Hier serveert chef-kok en eigenaar Kemal Andal zijn overheerlijk 
Portugese kip piri piri, maar ook vleesliefhebbers komen aan hun trekken. 
Er staan ook biefstuk, spareribs en gamba’s op de menukaart. Kemal’s 
aanbod wisselt per seizoen, zo hebben de asperges inmiddels plaats 
gemaakt voor verse mosselen. Bij Juffrouw Tok kunt u ook kiezen voor het 
voordelige drie gangen menu van 19,95. 
_____________________________________________  
 

Bourgondische Brouwerij Weelde 
Weeldestraat 86 | 2381 Weelde - BE | Tel.+3214650800 
| info@debourgondischebrouwerij.be | 
www.debourgondischebrouwerij.be  

 
De Bourgondische Brouwerij is een restaurant in 
de gemeente Weelde. Op deze aangename plek kan 
u genieten van heerlijke versnaperingen, lunches, diners en drankjes. 
Daarnaast is het de ideale locatie voor elk privé- of bedrijfsfeest. 
Ons streven naar een echte Bourgondische keuken garandeert u een rijk 
gevuld bord en de mogelijkheid om altijd nog bij te vragen. Wij werken 
altijd met verse producten, vaak vanuit de streek.  
 

mailto:info@engel-schaluinen.nl
http://www.engel-schaluinen.nl/
mailto:baarle-nassau@juffrouwtok.nl
http://www.juffrouwtok.nl/
mailto:info@debourgondischebrouwerij.be
http://www.debourgondischebrouwerij.be/
http://www.juffrouwtok.nl/
http://www.debourgondischebrouwerij.be/
http://www.engel-schaluinen.nl/
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KALDI KOFFIE - Koffie op evenementen 
Popovstraat 70 | 8013 RK Zwolle | tel. +31(0)384669338 | 
info@kaldi.nl | www.kaldimobiel.nl  
 

Met het Kaldi Mobiel concept verzorgen wij koffie op locatie.  
Je ziet de Kaldi Mobiels op grote evenementen, maar ook op 
bescheiden feestjes.  
__________________________________________________  

 

Bij Wijze van Spijzen 
Burgemeester | Krollaan 9a | 5126 PT Gilze | 614526595 
info@bijwijzevanspijzen.nl | www.bijwijzevanspijzen.nl 
 

Culinaire catering voor Bedrijven – Bruiloften & Events  
Fris, creatief en gastvrij dat is waar Bij Wijze van Spijzen voor staat. 
Wij hebben de kracht om een verrassende culinaire invulling te geven aan 
uw ontmoeting, feest of evenement. Door onze service, versheid en 
verscheidenheid zorgen we steeds weer voor een unieke en smaakvolle 
beleving. Originele catering ook voor Particulieren. 
____________________________  

 
Brownies & downieS 
Molenstraat 5 | 2387 Baarle-Hertog BE | tel. 

+3214890226 | www.browniesanddownies.be 

Onze menukaart is vrij uitgebreid, met 
salades, broodjes, snacks, gebak, high tea enz. In het weekend kun je ’s 
morgens ook ontbijten en op de laatste vrijdag van de maand kun je voor 
15 euro een voor- en hoofdgerecht eten.  
Als één van de weinige ‘Brownies and Downies’ is de vestiging in Baarle 
ook een Bed & Breakfast, met op de eerste verdieping drie kleine kamers 
en één grote kamer. 
__________________________________________________  

 
Den Overkant  
Dorpstraat 1 | 5133 AD Riel | 0135301577 |  
info@denoverkant.nl | www.denoverkant.nl    
 

We maken zoveel mogelijk gebruik van lokale producten uit zowel 
Nederland als België. We schenken wijn van de lokale wijnhandelaren, 
hebben kaas van de lokale kaasboeren en werken samen met Het Erfgoed 
en met Het Zandeind waar ons rundvlees vandaan komt.  
 

mailto:info@kaldi.nl
http://www.kaldimobiel.nl/
mailto:info@bijwijzevanspijzen.nl
http://www.bijwijzevanspijzen.nl/
http://www.browniesanddownies.be/
mailto:info@denoverkant.nl
http://www.denoverkant.nl/
http://www.bijwijzevanspijzen.nl/
http://www.browniesanddownies.be/
http://www.kaldimobiel.nl/
http://www.denoverkant.nl/
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SPONSORS 
 
De Dochter van de Korenaar 
Proeflokaal/winkel ‘De Dochter van de Korenaar’ | 
Oordeelstraat 3A | 2387 Baarle Hertog | +3214699800 
brouwerij@dedochtervandekorenaar.be| 
www.dedochtervandekorenaar.be  
 

Geopend woensdag t/m zaterdag van 11 tot 19 uur. 
___________________________  

Slijterij De Drie Dennen 
Chaamseweg 6 | 5111 VM Baarle Nassau | Tel. 
+31135079220 | info@dedriedennen.nl | 
www.dedriedennen.nl 

Als lid van de Topslijter Organisatie zijn wij in staat om u een uitgebreid 
assortiment aan te bieden tegen scherpe prijzen. 
__________________________  

JUMBO supermarkt 
St. Annaplein 15 | 5111 CA Baarle-Nassau |  
tel. 0135076830 |  www.jumbo.com  

Alle dagen open: Zondag van 9 tot 17 u. 
Verder dagelijks vanaf 08 uur tot 20 uur 
en op vrijdagen tot 21 uur. Faciliteiten: fotoservice, parkeren, 
stomerijservice, tnt–servicepunt, zelfscan. 
______________________________  

Eetcafé De Poort  
Bredaseweg 12 | 5111  GC Baarle-Nassau | 
0135078200 | info@depoortbaarle.nl | 
www.depoortbaarle.nl   

Open: Maandag van 15 u tot sluit | Dinsdag 

gesloten | Woensdag t/m Zondag: 10 u. tot sluit. 

Café Restaurant Biljart 

_____________________________  

Kaatje Jans Princenhage  
Haagsemarkt 10 | 4813 BA Breda | www.kaatje-jans.net 
Kaatje Jans Prinsenhage neemt P-nutz in Baarle over. 

 
Vers gebrande noten | Hollandse en buitenlandse 

kaas | Fijne vleeswaren | Bonbons | Tapa's en salades | Vers belegde 
broodjes | Cadeau pakketten.  
 

mailto:brouwerij@dedochtervandekorenaar.be
http://www.dedochtervandekorenaar.be/
mailto:info@dedriedennen.nl
http://www.dedriedennen.nl/
http://www.jumbo.com/
mailto:info@depoortbaarle.nl
http://www.depoortbaarle.nl/
http://www.kaatje-jans.net/
http://www.dedochtervandekorenaar.be/
http://www.dedriedennen.nl/
http://www.jumbo.com/content/Jumbo-baarlenassau-bresser-st.-annaplein/?gclid=Cj0KEQjw7-K7BRCkkIH3t_WwoskBEiQAD8oY3llSUHgPk0xUsmvykcXIGAQ0of6ra6tD3_4Xb8n59SgaAmXS8P8HAQ
http://www.depoortbaarle.nl/
http://www.kaatje-jans.net/
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SPONSORS 
 

Wijngaard Hof van Baarle 
Boschoven 26 | 5111 XG Baarle-Nassau |  
Tel. +31135079301 - gsm +31648858041 | 
info@hofvanbaarle.nl | www.hofvanbaarle.nl  
 

Rondleidingen en proeverijen voor groepen vanaf  
10 personen, van april tot en met oktober, door  
de wijngaard en wijnmakerij, plus een proeverij van onze eigen wijnen.  

__________________________________  

 
Sporthotel Bruurs 
Sportlaan 22 | 5111 BX Baarle-Nassau | +31(0)13 
5075332 | www.sporthotelbruurs.nl | 
info@sporthotelbruurs.nl  

 
Sporthotel Bruurs is een multifunctioneel 

ontspanningsbedrijf gelegen aan de rand van Baarle-Nassau. U vindt ons 
in een van de rustigste en groenste gebieden van Noord-Brabant. Het 
complex beschikt over 18 hotelkamers, drie indoor tennisvelden, twee 
squashbanen, een 25-meter binnenzwembad, een volledig ingericht 
fitnesscentrum en een uitgebreid saunalandschap.  
_______________________________________  

 
Adviesgroep Midden-Brabant 
 
Bredaseweg 238 | 5038 NM Tilburg 
Tel: 013-4656900 | KVK nr: 18 033 840 | www.adviesgroepmiddenbrabant.nl  

 
AMB is een groeiend administratiekantoor, wat zich bezighoudt met de 
financiële dienstverlening voor starters en onder-nemingen uit het 
midden- en kleinbedrijf in West en Midden Brabant.  
________________________________________________________________  

 
Joosen Auto's  
Occasions – Personen- en Bedrijfsauto’s – Werkplaats 
 
Dorpsstraat 3 | Ulicoten   
+31135199783 | info@joosenautos.nl    
www.joosenautos.nl   
 

http://www.hofvanbaarle.nl/
http://www.joosenautos.nl/
mailto:info@hofvanbaarle.nl
http://www.hofvanbaarle.nl/
http://www.sporthotelbruurs.nl/
mailto:info@sporthotelbruurs.nl
http://www.adviesgroepmiddenbrabant.nl/
mailto:info@joosenautos.nl
http://www.joosenautos.nl/
http://www.sporthotelbruurs.nl/
http://www.adviesgroepmiddenbrabant.nl/
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MONT MARTRE IN BAARLE 
 
Op het stukje Mont Martre in 
Baarle werken verschillende 
kunstenaars uit Baarle en 
omstreken. Centraal op het plein 
staan een aantal ezeltjes met 
doeken en worden er workshops 
gehouden voor belang-
stellenden. Natuurlijk worden er 
schilderijen geëxposeerd en u 

kunt een portret laten maken. Zo wordt een klein stukje Parijs 
gecreëerd, met een wijntje, kaasje, worstje en stokbroodje.  
 
Jan Donders zal 
tijdens Baarle Proeft 
aanwezig zijn met 
diverse doeken. 
Kunstschilderwerk als 
entertainment tijdens 
festivals zoals Baarle 
Proeft.  
Kunst is voor iedereen 
toegankelijk en Jan is 
er voorstander van 
om er zoveel mogelijk 
mensen van te laten genieten 
 

KINDEREN 
 

Voor de kinderen is er een eigen 
speelhoek, een springkussen,  
en er zijn her en der allerlei 

lekkernijen   
 

zodat de ouders rustig en lekker 
van Bourgondisch Baarle  

kunnen proeven ! 
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STICHTING ONDERNEMEND BAARLE  
 
Onder de koepel van St.O.B. werken 
verschillende werkgroepen en comités, die 
allerlei activiteiten organiseren.  
Hier volgt een beknopt overzicht. 
 
• Feestelijke verlichting van de winkelstraten in 
de donkere decemberdagen • maandelijks een 
muziekgezelschap op zondagmiddag  
• Halloween voor kinderen in oktober  
• een kerstmarkt • straatversiering • paashazen. 
• Ooit begon de werkgroep ook met de 
Midzomernachtfair, een groot avondevenement 
dat dit jaar voor de 9e keer wordt georganiseerd 
op 23 juli 2016. • de werkgroep PR zorgt elk jaar 
voor een kleurig en informatief Baarlezine  
• elk jaar een mooie kerststal in het centrum.  
 
Veel meer informatie en foto's van activiteiten zijn te vinden op de website 
www.vvvbaarle.com en binnenkort op een eigen St.O.B. website. 
_______________  

CLICKS4PICS 
 
Bedrijfs- Reportage-  
en Studiofotografie, 
door Esther van Baal. 
esther.clicks4pics@gmail.com |  
+31630142526 

______________  
Café Bar  
Royal Lounge 
Desirée Geeraertstr. 5  
Baarle | 013 590 2278 
www.royallounge.nl  

 
Ruim aanbod van  

speciaal bieren, mooie wijnen en 
Gin Tonics. Gezellig uitgaan en 
feest gegarandeerd.  
U bent van harte welkom. 
 

met dank aan 
 
VVV Baarle Nassau / Hertog 

Gemeente Baarle Nassau 

Buurtbewoners St. Annaplein 

De Horecaondernemers 

De Sponsors 

 

JG Sound  

KMP Geluid 

Mark – Myriam – Monique – 

Henk – Guus – John – en alle 

bouwers en sjouwers van het 

JM-Events team ! 

 

Met Dank Aan 

http://webmakerij.be/clicks4pics/start.htm
http://royallounge.nl/
http://www.vvvbaarle.com/
mailto:esther.clicks4pics@gmail.com
http://www.royallounge.nl/
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L I V E   M U S I C 
 
Zaterdag 
6 Augustus 
tot 23.30 uur 
DJ Guillaume 
presenteert: 
‘The hot sexy 
funky stylish 
Cocktail of Good Music !’ Oftewel: 
‘Zwoele Zomerse Longue Muziek!’  
En 's avonds DJ Romans. 
Zondag 7 Augustus  
vanaf 12 tot 21 uur. 
• The Dark Rose 

• Houston Alley 
• Andre van den Boogaart 
• Spider & The Fly 
• Gebroeders Kooyen 
 
Zondag komt ook Syllie Faces 
om te schminken. 
 

BEIDE DAGEN 
INKOM GRATIS 

 
Bistro De Nieuwe Burcht  

Pastorijstraat 2 | Poppel BE |  
0032 (0)14 68 71 82 | 
info@denieuweburcht.be |  
www.denieuweburcht.be  

 
Onze Bistro is  
gelegen in de 
Pastorijstraat 2  
te Poppel, vroeger  
gekend als dorpscafé  
‘De Burcht’ is een droom-
verwezenlijking van Carine,  
die de traditie voortzet onder  
de naam ‘De Nieuwe Burcht’.  
De toekomstige ‘place to be and  
not to miss’ voor een culinaire reis 
in onze Eetgelegenheid en Winkel. 
_______________________  
 
 
_______________________  
 
 

 

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/de-zuidelijke-baronie/
http://jm-events.nl
mailto:info@denieuweburcht.be
http://www.denieuweburcht.be/
http://www.nunnez.nl

