
Hart voor 
ontmoeting en 
lekker eten en 
drinken.

Heeft u iets te vieren?

Als u iets te vieren heeft, bieden we u in 
het Parkhuis verschillende mogelijkheden. 
De medewerkers van de Brasserie denken 
graag met u mee!  

Heeft u vragen?
Wilt u meer informatie over bijvoorbeeld
reserveringen, neemt u dan contact op met 
de Frontoffice via 078 622 00 60 

Het Parkhuis
Haaswijkweg Oost 69a
Postbus 9136
3301 AC Dordrecht
T 078 62 200 00 

info@hetparkhuis.nl
www.hetparkhuis.nl

’t Brinkeltje

Wilt u voor uzelf of voor iemand anders een 
aardigheidje kopen? Neem dan eens een kijkje 
in ’t Brinkeltje. 
 
Het assortiment bestaat uit cadeauartikelen, 
wenskaarten, sieraden, persoonlijke verzorgings-
producten en diverse drankjes en lekkernijen. 
Voor ieder wat wils!

Openingstijden
’t Brinkeltje is geopend van maandag tot en met 
vrijdag van 14.15 – 16.30 uur.
Op zaterdag en zondag zijn de openingstijden 
van 10.00 – 11.15 uur en van 14.00 – 17.00 uur.

Aan de bar en in ’t Brinkeltje kunt u zowel contant 
als met uw pinpas betalen.



Het restaurant

In het restaurant van Brasserie de Brink kunt 
u 7 dagen per week van een (warme) maaltijd 
genieten. Onze koks bereiden iedere dag 
maaltijden met verse ingrediënten. U kunt ook 
elke dag kiezen uit twee soepen, diverse snacks 
en belegde broodjes, verschillende soorten brood, 
vleeswaren en salades. Uiteraard houden onze 
koks rekening met eventuele dieetwensen. 

Geeft u deze speciale (dieet)wensen van te voren 
even door aan de medewerkers van de Brasserie? 
U kunt hen bereiken via 078 622 00 00.

In het restaurant kunt u alleen betalen met 
uw pinpas.

Iedereen vindt het fijn om dichtbij 
huis in een gezellige omgeving 
anderen te ontmoeten en een hapje 
en drankje te nuttigen. Brasserie 
De Brink is dé ontmoetingsplek in 
Dubbeldam en beschikt over een 
restaurant, een bar en een winkeltje 
(’t Brinkeltje).

Openingstijden

Het restaurant is dagelijks geopend van 
11.30 – 13.30 uur. Op donderdag is er ook een 
avondopenstelling van 17.00 – 19.00 uur. 

Het donderdagavondmenu vindt u op onze 
website: www.hetparkhuis.nl. 

De bar

De Brasserie beschikt over een gezellige bar, 
welke is geopend van maandag tot en met 
vrijdag van 14.15 – 16.30 uur. Op zaterdag en 
zondag zijn de openingstijden van 10.00 – 11.15 
uur en van 14.00 – 17.00 uur.

Medewerkers van de Brasserie zorgen hier, 
samen met vrijwilligers, voor koude en warme 
dranken, gebakjes, ijsjes of een lekkere portie 
ambachtelijke bitterballen.
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