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Welkom bij Fifth.
Verscholen op het iconische, industriële en culturele NREterrein 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 vergaderen 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.

MAKING THE SPECIAL EVEN
MORE SPECIAL

Introductie

MEET FIF TH
In 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 zowel het
ontbijt, lunch of diner. In het weekend
kan je genieten van heerlijke live jazz,
soul en bluesmuziek. Heb je weinig
tijd kies dan voor een ‘short stay and
take away’.

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.

Every step
you take,
they’ll be
watching
you

In het weekend zin om de calorieën
er meteen weer af te dansen? In onze
stadsbar, met de toepasselijke naam
The Bar, kun je borrelen, happen van
de barkaart en ’s avonds tot in de late
uurtjes je dansmoves laten zien op de
muziek van onze DJ.
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.
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Het ontvangst

Het is de dag dat jullie elkaar trouw
beloven in voor en in tegenspoed.
Een leuke maar ook spannende dag.
Fifth biedt jullie daarom de perfecte
setting voor een van de mooiste
dagen van jullie leven! Samen met
ons team zorgen weer dan ook voor
dat julliefeest in de fijnste puntjes
wordt verzorgd en dat alles op jullie
dag geregeld wordt zoals jullie dat
voor ogen hebben.

WINE A LIT TLE LOVE A LOT
Glas prosecco 
Glas cava 
Glas champagne 
Glas kinderchampagne 

6,50 p.p.
6,50 p.p.
12,50 p.p.
3,50 p.p.

ADD SOME SWEETNESS

TOOSTMOMENT
Nadat jullie elkaar het ‘Jawoord’
gegeven hebben ontvangen wij jullie
gasten graag om een ontspannen
sfeer te creëren. Het is namelijk tijd
voor ontlading want het officiële
gedeelte zit erop! Tijd om te proosten
op jullie prachtige huwelijk en al het
geluk dat nog gaat komen.

Het toostmoment zit erop en het
bruidspaar mag de bruidstaart
aansnijden! Na het aansnijden door
het bruidspaar nemen wij het van
jullie over en voorzien al jullie gasten
van een heerlijk stuk taart.
Wij werken samen met verschillende
leveranciers die een heerlijke
bruidstaart maken naar wens. Wil
je liever zelf opzoek naar de perfecte
bruidstaart? Geen probleem, dan
vragen we een kleine toeslag voor
servicekosten van € 3.50 per persoon.
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De borrel
BOOZE AND BITES
De taart is aangesneden en
het proostmoment is geweest.
De perfecte gelegenheid om
tijdens een borrel na te praten
over de huwelijksceremonie
en natuurlijk om felicitaties
in ontvangst te nemen van
jullie familie en vrienden.
Dranken tijdens de borrel worden berekend
op basis van nacalculatie. Indien jullie
liever afkoop hebben voor de gehele dag
dan is dat mogelijk. Vraag hiervoor naar de
mogelijkheden.

Tafelgarnituur
Scrocchi | olijven | fuet | manchego kaas | truffelchips | noten

4,50 p,p,

Tafelgarnituur deluxe
6,50 p,p,
Scrocchi | charcuterie | desembrood | rilette eendenout | feta dip | olijven |
oude kaas | vruchtencompote | truffelchips | noten
Oesters 
Varierende garnering (vanaf 6 stuks)

21,50 p,p,

Bittergarnituur 3 stuks per persoon
Bourgondische bitterbal | Krokante kip | Torpedo garnaal

4,50 p.p.

Bittergarnituur 4 stuks per persoon
Bourgondische bitterbal | Krokante kip | Torpedo garnaal

5,50 p.p.

Bittergarnituur 5 stuks per persoon
Bourgondische bitterbal | Krokante kip | Torpedo garnaal

6,50 p.p.

Borrelplank FIFTH

9,50 p.p.

Arrangement FIFTH
Twee luxe culinaire hapjes & driemaal bittergarnituur

13,50 p.p.

Arrangement FIFTH deluxe
Drie luxe culinaire hapjes & driemaal bittergarnituur

17,50 p.p.

Moments go by,
memories
last forever
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Het diner

Dine & Wine

FEED YOUR LOVE

DIEETWENSEN

DINER

Voordat het feest begint kunnen jullie
samen met jullie daggasten genieten
van een heerlijk uitgebreid diner. De
gerechten worden in onze keuken
vers voor jullie bereidt. Het menu
is seizoensafhankelijk en speciale
wensen zijn in overleg met de chefkok bespreekbaar.

Indien er gasten binnen jullie
gezelschap zijn met speciale
dieetwensen dan vernemen wij dat
graag. Deze vragen wij vooraf te
inventariseren en maximaal 14 dagen
voorafgaand jullie huwelijksdag aan
ons door te geven.

Drie gangen keuze diner 
Drie gangen verrassingsdiner 
Vier gangen verrassingsdiner 
Vijf gangen verrassingsdiner 

36,00 p.p.
44,00 p.p.
52,00 p.p.
58,00 p.p.

De keuzes voor het huwelijksdiner ontvangen wij graag uiterlijk 14 dagen
voor de bruiloft.

WIJNARRANGEMENT
Bij een diner spelen wijnen natuurlijk ook altijd een belangrijke rol, al
onze wijnen worden geselecteerd door onze wijnspecialist. Wij bieden
onderstaande wijnarrangementen aan;
Drie gangen wijnarrangement
Vier gangen wijnarrangement
Vijf gangen wijnarrangement 

18,00 p.p.
24,00 p.p.
30,00 p.p

Mochten jullie de voorkeur hebben om wijnen per fles te selecteren
dan is dit uiteraard ook mogelijk. indien jullie speciale wensen hebben
nemen wij graag contact op met onze wijnleverancier om suggesties
voor jullie samen te stellen.

Fifth, find what’s refined.

Sharing Dinner

Walking Dinner

Wanneer jullie liever geen uitgeserveerd diner
wensen, hebben we ook nog andere diner
mogelijkheden zoals een walking dinner, buffet of
sharing dinner.

SHARING DINNER 15 - 50 PERS.

41,00 P.P.

Hieronder zie je een voorbeeld van een sharing dinner, dit is puur een
indicatie en wisselt per seizoen.
Gemarineerde zalm | mango | zalmeitjes | gebrande avocado
Rundertartaar stroganoff
Gazpacho | wodka | geitenkaas | Cantaloupe | mossel
Brood |dips
Zeebaars | bouillabaisse | aardappel munster crème | scampi
Lam | comté | doperwten | hasselback | uiencompote
Rode wijn risotto | gorgonzola | mini courgette | pijnboompit
Burrata | ingelegde tomaat | groene asperge
Verse friet | huisgemaakte mayonaise

WALKING DINNER / BUFFET 30 - 80 PERS.
Vijf gangen walking dinner 
Zes gangen walking dinner 
Buffet FIFTH
Dessert buffet FIFTH

39,50 p.p.
44,00 p.p.
38,00 p.p
7,50 p.p

Hieronder zie je een voorbeeld van een sharing dinner, dit is puur een
indicatie en wisselt per seizoen. Bij een gezelschap vanaf 80 personen we
een toeslag berekenen van € 3,00 per persoon.
Haring | haringkuit | bloemkool | pinda crumble
Gemarineerde zalm | mango mousse | zalmeitjes
Runder tartaar | stroganoff
Geitenkaas | gemarineerde bietjes | geitenkaas crumble
Lamsstoof | ingelegde ui | granaatappel | krokante aardappel | aardappel
mousseline
Grand dessert | chocolade | koffie

Mascarpone | koffie
Turks fruit | merengue | chocolade
Solero

Indien er gasten binnen jullie gezelschap zijn met speciale dieetwensen dan
vernemen wij dat graag. Deze vragen wij vooraf te inventariseren en maximaal
14 dagen voorafgaand jullie huwelijksdag aan ons door te geven.

Fifth, find what’s refined.

Fifth, find what’s refined.

Het feest

PART Y TIME

BASIS DRANKARRANGEMENT

Het is tijd om de liefde te vieren met
een spetterd feest. Nieuwe gasten
zullen vanaf dit moment aanhaken
om te proosten op jullie huwelijk.
Wij kunnen zorgen voor een leuk
ontvangst waarna jullie met alle
gasten het glas kunnen heffen op
jullie prachtige dag.

Tapbier (Peroni en Grolsch)
| Speciaalbieren van de
tap (seizoen) | Huiswijnen
(Merlot, Grenache Blanc en
Grenache Rose) | Frisdranken |
Vruchtensappen

EXCLUSIEVE DRANKEN
Glas prosecco 
Glas cava 
Cocktail Sprout Coffee
Cocktail FIFTH 

6,50 p.p.
6,50 p.p.
7,00 p.p.
7,00 p.p.

Jullie kunnen kiezen oor het afnemen
van een drankenarrangement of het
verrekenen van dranken op basis van
nacalculatie.

UREN
4
4,5
5
5,5
6
6,5

BASIS P.P.
30,50
33,00
35,50
38,00
40,50
43,00

All lined up to
galm up your
party

UITGEBREID
DRANKARRANGEMENT
Tapbier (Peroni en Grolsch)
| Speciaal bieren van de tap |
Speciaal bieren van de fles (La
Chouffe, Duvel en Radler) |
Huiswijnen (Merlot, Grenache
Blanc en Grenache Rose) |
Frisdranken | Vruchtensappen |
Buitenlands gedestilleerd (Havana
3, Famous Grouse, Bombay
Sapphire, Ketel vodka One en
diverse likeuren).

UITGEBREID P.P.
35,50
38,00
40,50
43,00
45,50
48,00
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Borrelhapjes

Borrelhapjes

Ontvang je avondgasten met een welkomsdrankje
en klein gebakje of hapje.

ZOET
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.

HARTIG
Tafelgarnituur
Scrocchi | olijven | fuet | manchego kaas | truffelchips | noten

Fifth, find what’s refined.

Bittergarnituur 3 stuks per persoon
Bourgondische bitterbal | Krokante kip | Torpedo garnaal

4,50 p.p.

Bittergarnituur 4 stuks per persoon
Bourgondische bitterbal | Krokante kip | Torpedo garnaal

5,50 p.p.

Bittergarnituur 5 stuks per persoon
Bourgondische bitterbal | Krokante kip | Torpedo garnaal

6,50 p.p.

Borrelplank FIFTH

9,50 p.p.

Arrangement FIFTH
Twee luxe culinaire hapjes & driemaal bittergarnituur

13,50 p.p.

Arrangement FIFTH deluxe
Drie luxe culinaire hapjes & driemaal bittergarnituur

17,50 p.p.

4,50 p.p.

MIDNIGHT MUNCHIES? GO FOR A LATE NIGHT SNACK

Tafelgarnituur deluxe
6,50 p.p.
Scrocchi | charcuterie | desembrood | rilette eendenout | feta dip | olijven |
oude kaas | vruchtencompote | truffelchips | noten
Oesters
Varierende garnering (vanaf 6 stuks)

Feesten maakt hongerig. Geniet tijdens het feesten
van diverse hapjes.

21,50 p.p.

Worstenbrood ‘Bakker Meelmuts’
Vegan | Rundvlees

3,50 p.p.

Verse friet met huisgemaakte mayonaise 

3,75 p.p.

Fifth, find what’s refined.

Locatiehuur

Contact

THE PLACE TO BE-AUTIFUL

ALGEMENE ZAKEN / HUISREGELS

CONTACT

Gedurende de dag staan er
verschillende ruimtes tot
jullie beschikking passend bij
de diverse momenten van jullie
prachtige huwelijksdag. Een ruimte
voor ontvangst, toost, borrel, diner
en jullie feestavond.

Onze prijzen zijn exclusief kosten
voor gemeente Eindhoven.

Telefoon
+31 (0)40 782 0202

Het gebruik van sterretjes, (echte)
rozenblaadjes en bellenblaas is
toegestaan.

LOCATIE TARIEVEN
Toost, borrel, diner & feest
Diner & feest 
Feest

Apparatuur die wij op jullie
verzoek inhuren worden aan jullie
doorbelast.

725,00
595,00
525,00

Wij stellen een ruimte ter
beschikking voor opslag voor spullen
van het bruidspaar. Indien jullie
gebruik wensen te maken van een
omkleedruimte naast deze opslag
rekenen wij een vergoeding van
250,00 voor de gehele dag.

Confetti en confetti shooters
zijn niet toegestaan, indien
hier gebruik van gemaakt
wordt dan rekenen wij hier
schoonmaakkosten voor.
Heliumballonnen zijn toegestaan
onder de voorwaarde dat ze
gemakkelijk te verwijderen zijn.

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

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.

Fifth, find what’s refined.

TELEFOON
+31 (0)40 782 0202
E-MAIL
info@fifthnre.com
ADRES
NRE Terrein
Gasfabriek 5
5613 CP Eindhoven
FIFTHNRE.COM

