SP EC I A A L
VO OR
BEDR I J V EN

NASTRIUM | THE BACKYARD
Mierloseweg 130
5707 AR Helmond
0492 541 818
info@nastrium.nl
www.nastrium.nl

foodbar THE BACKYARD

ONZE DROOM
HEEFT VORM
GEKREGEN

SPECIAAL
VOOR
BEDRIJVEN

Chef-kok Djailany van de Laarschot (33)

HAPJE EN EEN DRANKJE

en zijn vrouw Kim (34) zijn de nieuwe

Heeft u iets te vieren? Met uw personeel,

eigenaren van restaurant NASTRIUM

collega’s en/of klanten? Kom dan gezellig

en foodbar THE BACKYARD, in het pand

naar The Backyard!
- welkomstdrankje

aan de Mierloseweg 130 te Helmond

- 5 verschillende gerechtjes

waar voorheen restaurant de Raymaert

- koffie

gevestigd was.

Voor € 30 per persoon.

Het restaurant NASTRIUM is gesitueerd

Voor uw meeting of feestje in een seperate

de ingang is. De gehanteerde kook-stijl is

ruimte die geschikt is voor 8-10 personen

de Franse keuken maar in de gerechten

bieden wij u een speciaal 3-gangen menu met:

zult u veelvuldig zijn Indische achtergrond

- welkomstdrankje

terugvinden. Op de wijnkaart staan

- amuse

nieuwe wereld.
THE BACKYARD is aan de achterzijde en

G EOP EN D
VA N
1 2 -2 2 U U R

PRIVATE DINING

aan de voorzijde van het pand waar ook

passende wijnen uit zowel de oude- als de

THE BACKYARD

- 3-gangen menu

NASTRIUM

- koffieservies + friandises

C ULINAIR
GENIETEN

Voor € 35 per persoon.
De bovenstaande arrangementen zijn
alleen op afspraak en via de e-mail of
telefonisch te boeken!

bereikbaar via zowel voor- als achterzijde.
Hier is ook een eigen parkeerterrein.
THE BACKYARD is een aparte ruimte en

S.v.p. bellen naar: 0492 541 818
of mailen naar: info@nastrium.nl

grenst aan een grote tuin waar je, bij mooi
weer, ook lekker buiten kunt zitten voor

Kijk voor de actuele openingstijden op
onze website: www.nastrium.nl

een hapje en een drankje.
restaurant NASTRIUM

private dining

