Samen succesvol

Brood van de bovenste plank
Brood, lekker brood, daar draait het om bij bakkerscafé Brood op de Plank
in Nijmegen. Ambachtelijk gebakken van biologische ingrediënten.
Een halfje wit, desem, spelt of een gesneden meergranen? We hebben
het allemaal en dagelijks vers. Want het bakkerscafé is gewoon een
bakkerij, waar je ook heerlijk kunt ontbijten of lunchen. De hoge kwaliteit
van onze producten én ons enthousiaste team maken ons speciaal.

Gezond ontbijten en lunchen
Even rustig ontbijten of genieten van een lekker belegd broodje tijdens
de lunch? Dat kan bij Brood op de Plank, zeven dagen per week. Gezellig
binnen of bij mooi weer buiten op ons uitgebreide terras. We besteden
veel aandacht aan onze menukaart, die we regelmatig vernieuwen met
producten uit eigen keuken. Ook bijzonder: de heerlijke koffie komt
van koffiebranderij Coffyn en de thee van Theehuis Bloesem. En we
schenken er lekkere biologische vruchtensappen en smoothies bij.

Altijd genoeg op het winkelschap
Het schap in de winkel is altijd goed gevuld met dagverse producten. Van
wit tot desem en van broodjes tot stokbrood. Onze bakkers kneden en
bakken het allemaal zelf en gebruiken daarvoor biologische grondstoffen.
Doordat we het meeste brood rechtstreeks op de (stenen) ovenvloer
bakken, krijgt het rondom een lekkere smaakvolle korst. Naast brood
vind je in de winkel ook andere producten, zoals koekjes, gebak, biologische
vruchtensappen, honing en jam.

De cateringservice staat
voor u klaar
Van onze heerlijke belegde broodjes en dubbele boterhammen kunt u
ook op het werk genieten. Daar zorgt onze cateringservice voor. Een
vergadering, een symposium, een feestje of gewoon even lekker lunchen
met collega’s; wij regelen het. De broodjes worden met zorg bereid en
op tijd bezorgd. Ook voor een broodbuffet kunt u bij het bakkerscafé
terecht, inclusief bediening.

Genieten in
de horeca
Dat bakkerscafé Brood op de Plank
kwaliteitsproducten levert, is de horeca
niet ontgaan. Onze broden en broodjes
vinden hun weg naar tal van gerenommeerde
eetgelegenheden en bedrijfsrestaurants
in Nijmegen en directe omgeving. Deze
bedrijven hechten waarde aan zowel
kwaliteit als maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Zij zetten hun gasten eerlijk
en heerlijk brood voor, op bestelling
gebakken.

Dit is het bakkerscafé
Bakkerscafé Brood op de Plank is een sociale onderneming, geïnitieerd
door Pluryn, De Driestroom en RIBW Nijmegen Rivierenland. Bij ons
werken mensen die om verschillende redenen een afstand hebben tot
de arbeidsmarkt, omdat we vinden dat iedereen recht heeft op ontwikkeling
en een plek in de samenleving. Professionele bakkers en horecacoaches
begeleiden mensen in de bakkerij en lunchroom op het gebied van
arbeids-, vak-, en sociale vaardigheden. Een enorm divers team zorgt
er met elkaar elke dag weer voor dat we samen succesvol zijn in het
bieden van kwaliteit en kansen voor ontwikkeling.

Werken bij Brood op
de Plank
Is werken bij bakkerscafé Brood op de Plank iets voor jou? Zoek
je een plek waar je je verder wilt ontwikkelen? Een arbeidsmatige
dagbesteding? Een tijdelijk steuntje in de rug, re-integratie naar
de arbeidsmarkt? (extra)praktijkondersteuning bij je opleiding?
Het kan allemaal. We bieden ontwikkeltrajecten aan mensen met een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking en/of een psychiatrische achtergrond.
Kijk voor meer informatie op www.bakkerscafe.nl, onze facebookpagina,
twitteraccount of mail naar post@bakkerscafe.nl. Dan kijken we samen of
je in het team past en Brood op de plank een
goede plek voor je kan zijn. Bakkerscafé Brood op
de Plank is te vinden op het terrein van de
voormalige Dobbelmanfabriek in de Nijmeegse
wijk Bottendaal.

Ons adres is:
Castellastraat 29

E-mail post@bakkerscafe.nl

6512 EV Nijmegen

Internet www.bakkerscafe.nl

Tel. (024) 848 85 60

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag 08.30-17.00 uur en zondag 09.30-16.30 uur.

3045-BAK0514X52041

Groepen graag van tevoren reserveren.

