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BECAUSE I'M ALWAYS LOOKING 
FOR DETAILS

Welkom bij Fifth. 
 
Verscholen op het iconische, industriële en culturele NRE-
terrein midden in Eindhoven, maar weg van de rest, daar 
vind je Fifth. Meer dan een restaurant. Meer dan een 
bar. Meer dan een podium voor jazz, soul en funk. Fifth 
is inderdaad meer dan het huisnummer van ons pand. 
Fifth staat ook voor the perfect fifth, twee noten die elkaar 
aanvullen en het grote geheel karakter geven. Fifth staat 
voor de zintuigen die wij willen verleiden. Prikkelen, 
imponeren en verrassen. 
 
Ga je naar Fifth dan proef je verfijning, voel je de energie, 
hoor je warme klanken, ruik je de sfeer en zie je de tijd even 
stilstaan. 
 
Ga je naar Fifth dan vind je een verfijnde menukaart, 
energieke muziek, verrassende cocktails, stads beste 
koffiebranderij, tot in de puntjes verzorgde vergader- 
en eventruimtes, een podium voor bezielde artiesten en 
gelijkgestemden die hetzelfde willen vinden: een podium 
van wereldklasse voor alles wat origineel, bijzonder en 
verfijnd is. 
 

Fifth, find what’s refined.



MEE T  F I F T H 

Inhet restaurant ‘The Main’ kun je 
de dag starten met een heerlijke kop 
koffie van koffiebonen gebrand in 
onze eigen branderij; ‘The Roast’. Bij 
the Roast geven onze koffiemasters 
workshops en kan je de koffie en 
accessoires kopen voor thuis om 
daar te kunnen genieten van onze 
kwaliteit. In the Main ben je van harte 
welkom voor culinaire gerechten voor 
lunch of diner. In het weekend kan je 
genieten van heerlijke live jazz, soul 
en bluesmuziek. 

Onze stadsbar ‘The Bar’; een kroeg, 
een dansvloer, robuust en elegant. 
Hier ben je van woensdag tot en 
met zondag welkom voor unieke 
smaakcombinaties. In verrassende 
unieke cocktails, een uitgebreide 
seizoensgebonden speciaal-bier 
kaart en barfood gerechten die je 
nergens anders zult zien. Reserveren 
is niet nodig. Just drop by, en voel de 
energie.

Op vrijdag- en zaterdagavond draaien 
jazzy, funky beats in combinatie met 
oude soul en discoplaten de stadsbar 
om in een dansbar. De beestachtige 
beats doen de werkweek vergeten 
en om vervolgens samen de nacht te 
vieren.

Fifth biedt naast vrijetijdsmomenten 
ook zakelijke mogelijkheden. Zo kun 
je samen met je collega’s vergaderen 
in ‘The Rooms’, in combinatie met 
een dagdeel of dagarrangement. Eén 
ding is zeker, inspiratie krijg je hier in 
overvloed.

Als laatst is er natuurlijk ook nog 
de grote zaal, genaamd ‘The Stage’, 
waar we met regelmaat concerten 
programmeren. Maar waar ook 
mooie herinneringen gecreëerd 
kunnen worden! The Stage is te 
boeken voor grotere gezelschappen 
variërend van 50 tot 400 personen 
en is uiterst geschikt voor een 
bedrijfsborrel, presentatie, verjaardag 
of huwelijksfeest.

VERGADERRUIM T E S 

Bovenin het monumentale pand vindt 
u twee sfeervolle ruimtes die samen 
het concept ‘The Room’ vormen. 
Muziek blijft bij Fifth de rode draad en 
dit vindt u terug in de toepasselijke 
namen; The Jazz en the Blues. 
Beide ruimtes zijn te reserveren 
voor vergaderingen, workshops, 
trainingen of presentaties.
Vergaderruimtes Heeft u een 
zakelijke bespreking en wilt u met uw 
gezelschap genieten van een heerlijk 
uitgebreid diner? The Room is ook te 
reserveren voor een private dining.

Host a meeting 
that sure doesn’t 
feel like one

Introductie
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T HE  BLUE S  ROOM
•  Voller, vierkanter en breder maar 

dezelfde oppervlakte
• 53 m2

• WIFI
• HDMI - kabel
• Smartboard van 65 inch
• Sonos geluidsboxen
• Flip-over
• Kantoorbenodigdheden

T HE  JAZZ  ROOM
• De langste en slankste van de twee
• 53 m2

• WIFI
• HDMI - kabel
• Smartboard van 65 inch
• Sonos geluidsboxen
• Flip-over
• Kantoorbenodigdheden

PR IVAT E  D IN ING 
Dineren met een zakelijk gezelschap in 
een besloten ruimte. De twee ruimtes 
van the Room zijn hier uitermate 
geschikt voor. U kunt in alle rust 
genieten van de heerlijke gerechten 
van onze chef-kok. Prijzen voor een 
private dining zijn op aanvraag.

T HE  S TAGE 
Naast the Room is the Stage ook te 
huren voor zakelijke evenementen. 
Een prachtige feestelijke ruimte die 
voor diverse evenementen geschikt 
is. Een bedrijfsfeest, en conferentie, 
een presentatie of een groot diners. 
Door de eigen entree, eigen toiletten 
en eigen bar kan the Bar volledig 
zelfstandig en los van de andere 
concepten benut worden.
• 50 - 450 personen
• Podium 6x4 meter
• Eigen entree en toiletten
• WIFI

LOCAT IEHUUR 
Gehele dag € 300,00
Dagdeel € 225,00
Private dinning € 150,00
The Stage Op aanvraag 
 
Op aanvraag
• Canon beamer & scherm 4,2 x 2,2 m
• Microfoon
• Geluidsinstallatie
• Lichtinstallatie
• Technicus

The Rooms
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DAGDEEL  (OCHTEND/MIDDAG/AVOND) 23,50  P.P.*

Ontvangst met koffie of thee en homemade pastry

1 koffie of theemoment

Variatie van vers handfruit en gezond tussendoortje

Flessen plat en bruisend water

Blocnote, pen en wifi

GEHELE  DAG 49,50  P.P.*

Ontvangst met koffie of thee en homemade pastry

2 koffie of theemoment

Variatie van vers handfruit en gezond tussendoortje

Luxe belegde broodjes, huisgemaakte soep van de chef, mini croissant 
met bitterbal, zoetigheid, verse jus d’orange, smoothie en flessen plat en 
bruisend water. 

Blocnote, pen en wifi

* Prijzen zijn per persoon inclusief btw. 
Genuttigde dranken buiten het arrangement zijn op basis van nacalculatie. 

Arrangement

Fifth, find what’s refined.
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Food

Vanaf 25 personen informeren wij u graag over 
aanvullende mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een 
walking dinner.
Wij zullen u tijdig informeren wat het menu voor uw event wordt. Het 
menuis seizoensafhankelijk en speciale wensen zijn in overleg met onze 
chefkok bespreekbaar. Uiteraard houden wij rekening met alle allergien en 
dieetwensen. Graag vernemen wij minimaal een week voor aanvang uw 
voorkeuren hierin.

F IF T H  LUNCH 24,00  P.P.
Luxe belegde broodjes, huisgemaakte soep van de chef, mini croissant met 
bitterbal, zoetigheid, verse jus d’orange, smoothie en flessen plat en bruisend 
water. 

DELUXE  LUNCH UPGRADE   +12,00  P.P.
Twee gangen lunch inclusief brood met toppings 

3 COURSE  SURPR ISE  LUNCH 43,00  P.P.
Drie gangen lunch inclusief brood met toppings

DINNER
Drie gangen diner  44,00 p.p. 
Vier gangen diner  52,00 p.p. 
Vijf gangen diner  58,00 p.p. 

WI JNARRANGEMEN T
Drie gangen wijnarrangement 18,00 p.p. 
Vier gangen wijnarrangement 24,00 p.p. 
Vijf gangen wijnarrangement  30,00 p.p. 

Fifth, find what’s refined.
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Borrelhapjes Borrelhapjes

De prijzen van de borrelhapjes zijn per stuk per persoon inclusief BTW.

HART IG 

Worstenbrood ‘Bakker Meelmuts’ 3,50 p.p. 
Vegan | Rundvlees

Mini croissant | bittterbal 4,50 p.p.
Keuze uit vegan, rundvlees of garnaal

Huisgemaakte naan | garnituur  5,50 p.p.

ZOE T 

Macaron van Pinkie Patisserie 2,75 p.p. 

Theegebakje van Pinkie Patisserie 3,00 p.p.

Petit four van Pinkie Patisserie 4,00 p.p.

Huisgemaakte marshmallow  1,75 p.p.

Huisgemaakte magnum  3,75 p.p.

HOMEMADE  PAS T RY 

Bananenbrood met walnoten 3,50 p.p. 

Brownie met framboos 3,50 p.p.

Cheesecake 4,00 p.p.

Carrot Cake 4,00 p.p.

Tafelgarnituur 4,50 p.p.
Scrocchi | olijven | fuet | manchego kaas | truffelchips | noten

Tafelgarnituur deluxe 6,50 p.p.
Scrocchi | charcuterie | desembrood | rilette eendenout | feta dip | olijven |  
oude kaas | vruchtencompote | truffelchips | noten

Oesters  21,50 p.p.
Varierende garnering (vanaf 6 stuks)

Bittergarnituur 3 stuks per persoon 4,50 p.p.
Bourgondische bitterbal | Krokante kip | Torpedo garnaal

Bittergarnituur 4 stuks per persoon 5,50 p.p.
Bourgondische bitterbal | Krokante kip | Torpedo garnaal

Bittergarnituur 5 stuks per persoon 6,50 p.p.
Bourgondische bitterbal | Krokante kip | Torpedo garnaal

Borrelplank FIFTH 9,50 p.p.

Arrangement FIFTH 13,50 p.p.
Twee luxe culinaire hapjes & driemaal bittergarnituur

Arrangement FIFTH deluxe 17,50 p.p.
Drie luxe culinaire hapjes & driemaal bittergarnituur

Fifth, find what’s refined. Fifth, find what’s refined.



CONTACT

Telefoon
+3 1 (0)40 782 0202

E-mail
info@fifthnre.com

Adres
NRE Terrein
Gasfabriek 5
5613 CP Eindhoven

Parkeren
Betaald parkeren voor de deur op
maandag t/m zondag 09:00 - 21:00 (ook op feestdagen)

OPENINGSTIJDEN

Maandag 11:00 - 00:00

Dinsdag 11:00 - 00:00

Woensdag 11:00 - 00:00

Donderdag 11:00 - 00:00

Vrijdag 11:00 - 02:00

Zaterdag 11:00 - 02:00

Zondag 11:00 - 00:00

Contact
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TELEFOON
+31 (0)40 782 0202

E-MAIL
info@fifthnre.com

ADRES
NRE Terrein
Gasfabriek 5
5613 CP Eindhoven

FIFTHNRE.COM

Fifth, find what’s refined.

Fifth wordt in alle ruimten gerund door vakmannen en -vrouwen pur sang.
Liefhebbers met eenzelfde mindset: het kan altijd beter. En dat is maar goed ook, 

want wij blijven namelijk het liefst swingend in beweging. Vanuit die ambitie 
verrassen we onze gasten keer-op-keer. En onszelf daarmee 

natuurlijk ook. Wij zijn jouw begeleidingsband.


