


In maart 2012 ben ik gestart als trots uitbater van Restaurant ‘bij Casper’, gele-
gen op het Korenbeursplein, een idyllisch pareltje midden in het centrum van Tiel. 
Na jaren ervaring opgedaan te hebben in binnen- en buitenland als chef-kok, 
kreeg ik begin 2012 de kans om zelf een restaurant te starten in mijn geboorte-
stad. Sindsdien is het hard gegaan. Restaurant ‘bij Casper’ heeft al vrij snel haar 
naam gevestigd als een restaurant waar vers, (h)eerlijk eten en een gemoedelijke 
sfeer de kernwaarden zijn. 

Na deze succesvolle start en goede ontvangst, hebben wij al vrij snel de mogelijk-
heid gekregen het naastgelegen monumentale De Beurs na jaren van leegstand 
te heropenen. Met de ondertitel ‘borrelen, eten en cultuur’ hebben wij Tiel en 
omgeving een uniek concept willen bieden dat zich zowel qua assortiment als 
sfeer onderscheidt. Ook De Beurs is in Tiel enthousiast ontvangen en inmiddels al 
niet meer weg te denken uit de Tielse binnenstad. Er stond echter naast De Beurs 
nog een pand leeg. 

Hier zijn wij sinds augustus 2015 gestart met OLIJF. Pizza, pasta en passie, zo 
laat dit restaurant zich het best omschrijven. Ook deze zaak bleek een schot in 
de roos. 

Langzamerhand werd ik van chef-kok ook steeds meer ondernemer, een rol waar 
ik veel plezier aan beleef. Omdat ik niet meer dagelijks in de keuken sta werd het 
een logische stap om Restaurant ‘bij Casper’ goed af te sluiten en opnieuw te 
starten met Bistro Bar JUS.

JUS biedt drie gangen voor 25 euro, met een gevarieerde Frans-Bourgondisch 
geïnspireerde kaart. JUS is gespecialiseerd in het rund van kop tot kont. Een ander 
concept, nog steeds de vertrouwde kwaliteit. Ik ben bijzonder trots op de drie 
bedrijven die ik de afgelopen jaren met mijn team heb kunnen opbouwen. Alle 
bedrijven zijn aan elkaar geschakeld, en alle drie hebben zij hun eigen kracht. Dit 
maakt dat wij als geheel bijzonder veel te bieden hebben. 

Graag nodig ik u uit om een kijkje te nemen in deze brochure!

Casper van Hesteren

Welkom op het 
Korenbeursplein



Een vergadering met lunch, een borrel ter gelegenheid van het afscheid of jubile-
um van één van uw werknemers, een diner met uw (toekomstige) klanten of een 
bedrijfsfeest voor het voltallige personeel, van 2 tot 200 personen, wat voor zaken 
u ook te doen heeft, wij zorgen ervoor dat u dit in de juiste setting kunt doen! Wij 
beschikken met onze drie aan elkaar geschakelde bedrijven over diverse sfeervol-
le ruimtes. Informeel of formeel, groot of klein, in de middag of tot ’s avonds laat, 
wij maken graag een passend voorstel voor u! 

De gezellige huiskamer van De Beurs is bijzonder geschikt voor een sfeervolle 
borrel. In de naastgelegen restaurants Bistro Bar JUS en OLIJF. kunt u genieten 
van een grandioos diner. De bovenzaal van De Beurs is uitermate geschikt voor 
vergaderingen, presentaties, congressen of een groots bedrijfsfeest. Verder zijn 
wij centraal gelegen, is er voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid, en zijn 
wij zeer �exibel binnen uw budget. Eén locatie, vele mogelijkheden! 

Kortom:

‘Komt u zaken bij ons doen?’

Zaken doen.



Wij beschikken over diverse ruimtes waarin wij u de juiste setting kunnen bieden 
voor een geslaagde meeting. De monumentale bovenzaal van De Beurs is bij 
uitstek geschikt voor het onderbrengen van uw (meerdaagse) congressen, con-
ferenties, trainingen en overige zakelijke bijeenkomsten. Het hoge plafond en de 
prachtige raampartij geven een gevoel van rust en ruimte. 

Bistro Bar JUS is dan weer uitermate geschikt voor een brainstorm, vergadering, 
training of strategische sessie. Ideaal voor kleinschaligere bijeenkomsten in een 
warme omgeving. 

De huiskamer van De Beurs op de begane grond tot slot is een ideale break-out 
ruimte of een plek voor een presentatie of netwerkborrel. Er zijn een klein podium, 
geluidsinstallatie met microfoon en beamer aanwezig, evenals een indrukwek-
kend assortiment speciaal bieren en bijzondere wijnen, whisky’s, cognacs en li-
keuren. De openslaande deuren naar het terras op het prachtige Korenbeursplein 
maken de sfeer compleet! 

Het complete plaatje voor een inspirerende ochtend, middag of dag. Goede kof-
�e en mogelijkheden voor lunch of private dining. Iets heel anders? Een kook-
workshop, pubquiz of bierproeverij? Het kan allemaal! Bent u op zoek naar een 
stijlvolle ruimte aan het mooiste plein van de omgeving? 

Kijkt u dan eens op onze website www.debeurstiel.nl of vraag direct een o¢erte 
aan via info@debeurstiel.nl en laat u verrassen door de mogelijkheden!

Meetings.



Culinair.

Bistro Bar JUS & OLIJF.
JUS is een bistro-bar gelegen in het 
centrum van Tiel, het hart van de Betu-
we. JUS biedt drie gangen voor 25 euro, 
met een gevarieerde, Frans-Bourgon-
disch geïnspireerde kaart: van malse 
biefstuk tot verse vis. JUS is wars van 
poespas en pretenties. Lekker eten, 
bereid met lokale producten vol ver-
rassende smaken voor een eerlijke prijs, 
daar draait het om bij JUS. 

In OLIJF. kunt u in een informele sfeer 
genieten van pizza’s en pasta’s die u 
terug zullen doen denken aan dat pit-
toreske Italiaanse dorpje van uw va-
kantie. 



Bovenzaal De Beurs 
Onze indrukwekkende bovenzaal biedt 
de mogelijkheid voor een onvergetelijk 
personeelsfeest. Deze ruimte is �exi-
bel in te delen, of u het nu groots wil 
aanpakken, of klein en intiem, zelf de 
aankleding regelt of dit liever aan ons 
overlaat, bij ons is het mogelijk!
In onze bovenzaal organiseren wij 
geregeld eigen evenementen, waar-
door wij een ruime ervaring hebben 
met het verzorgen van een goed feest. 
Qua licht en geluid hebben wij alles 
in huis om dit indrukwekkend neer te 
zetten. Ook hebben wij vele contacten 
met dj’s en bands.

Bedrijfsfeest.



Ook op uw locatie komen wij graag 
langs om te doen waar wij goed in zijn. 

Wij zorgen niet alleen voor feestelijke 
evenementen, maar ook voor zakelijke 
catering en bedrijfscatering. Ons culi-
naire assortiment en aanbod is afge-
stemd op de aard van het evenement. 
Wij denken met u mee bij de invulling 
van de partycatering en verzorgen al-
les, van themabu¢et tot walking din-
ner. 

Af en toe een broodjeslunch, vergader-
arrangement of warme maaltijd heb-
ben wij ook zo voor u geregeld. Wilt u 
uw bedrijfsrestaurant laten voorzien 
van allerlei gezonde en lekkere lunch-
producten? 

Wat uw insteek ook is, uw catering is 
onze zorg!

Op locatie.



Tarieven

ZAALHUUR (komt te vervallen bij besteding > €35.- p.p.)

Per dagdeel (4 aaneensluitende uren)  € 150.00
Twee dagdelen aaneengesloten   € 220.00

ZAALOPSTELLINGEN

• Carré   
• U-Vorm
• Theater
• Lagerhuis
• Cabaret
• School

AUDIOVISUELE MIDDELEN

Flipover met stiften   € 15.00
Beamer     € 40.00
Projectiescherm    € 12.50
Televisiescherm    € 75.00
Geluidsinstallatie met microfoon  € 60.00

Disco Verlichting   € 110.00

Drive-in Set € 200.00

DRANKEN OP NACALCULATIE

Ko¥ekan/Theekan  per kan (8 koppen)        € 15.00
Ko¥e/Thee  per kop v.a.  € 2.50
Frisdrank     € 2.50
Pils Brand    € 2.75
Speciaalbieren v.a.   € 3.50
Schenkwijn  per �es € 18.00  per glas € 3.75
Prosecco  per �es € 20.00  per glas € 4.00
Gedistilleerd v.a.   € 4.50

DRANKEN ALL-IN TARIEF 
(prijzen per persoon)

Vergadering (ko�e/thee/mineraalwater)

Per dagdeel (4 aaneengesloten uren) € 7.50
Twee dagdelen aaneengesloten € 13.50

Borrel/Feestavond (Hollands assortiment)

Dranken all-in tarief (2 uur)  € 14.00 
Dranken all-in tarief (3 uur)  € 19.00 
Dranken all-in tarief (4 uur) € 22.50  
Dranken all-in tarief (5 uur) € 25.50

Dit overzicht dient slechts ter inspiratie en om een idee te geven 

van de mogelijkheden en tarieven. Heeft u andere wensen, alles 

is bespreekbaar en (bijna) alles is mogelijk. Wij zijn zeer �exibel 

binnen uw budget. 



  
(prijzen per persoon)

 

Petit Four     € 2.50

Bitterballen (5 hapjes p.p.)    € 3.50

Hollands Bittergarnituur (5 hapjes p.p.)  € 3.50

Puntzak Friet     € 1.50

Hotdog      € 2.50

Broodje Kroket/Frikandel    € 2.50

Antipasti Plankje     € 5.75

Diverse Italiaanse snijwaren | Bruschetta 

Italiaanse Kazen | Olijven

Hapjes op een Stokje    € 4.00

Mozzarella-tomaat | Meloen met Parmaham | Sushi met zalm

Kipdijsaté

Bourgondische Broodplank   € 3.00

Aioli | Gebrand paprika smeersel | Paté | Hummus met basilicum

Gevulde Glaasjes     € 4.00

Roomkaas met kruiden en Hollandse garnalen | Kipsalade 

met appel en roodlof | Knolselderij met champignon | Been-

ham-prei salade

Hapjes Deluxe A    € 5.00

Zalmblokje met zaden | Mu¥n met blauwschimmel | Canapé 

met Serranoham | Hamblokje met paprika | Roomkaas met 

walnoot en ananas | Spiesje met olijf en mozzarella

Hapjes Deluxe B    € 5.00

Zalmblokje met zaden | Canapé met Coburgerham | Room-

kaas met komkommer | Filet americain broodje | Paté | Mu¥n 

met brie | Spiesje tomaat-mozzarella

Happerij



 

 
(prijzen per persoon)

Ontbijt   € 7.50
Griekse yoghurt, granola & vers fruit | Zuurdesembroodjes, 
kaas & vleeswaren | Pain au chocolat | Vruchtensappen van 
Schulp | Ko¥e/Thee & Melk

 

Vergaderbreak     € 5.50                                                                                  
Ham-kaas snackbroodjes | Saucijzenbroodje | Groentequiche

Vers Fruit | Frisdrank & Vruchtensap 

Sandwich Lunch OLIJF. (Lunchbu et)  € 14.50

Diverse broodjes belegd met - Carpaccio - Vitello tonnato 

Huisgemarineerde zalm - Mozzarella en gegrilde groentes

Gebrande paprikasoep | Fruitschaal | Verse jus d’orange, melk, 

ko¥e & thee

Fingerfood (geserveerd per bordje)  € 27.50

Carpaccio met mosterddressing | Kippendijsaté | Rouleau van 

black tiger garnalen | Kalfsrosbief met tru¢elmayonaise

Antipasti: Gegrilde groenten met krullen Parmezaanse kaas

Tomaten-pompoensoep met pompoenpitolie | Gemarineerde 

zalm met basilicum en kruidensla | Scampi met antiboise en 

een beurre-blanc saus

BBQ Bistro Bar JUS Basis  € 17.00

Kipsaté | Hamburger | BBQ worst | Procureur | Pastasalade

Groene salade | Turks brood | Kno�ooksaus

BBQ Bistro Bar JUS Luxe   € 21.00

Runderlende | Pulled pork | Lamsburger | Grote garnalen 

Vispakketjes | Geroosterd buikspek | Gegrilde groentesalade

Zoetzure groenten | Groene salade | Coucous salade

Turks brood | Kno�ooksaus | BBQ saus | Satésaus

BBQ Streetfood (7-gangen)  € 35.00

• Met miso gemarineerde kippendijsaté, gefrituurde ui en pinda

• Sweet & spicy ribs met witte kool-venkel salade

• Geroosterde varkensnek, bapao broodje, Oosterse salade 

   en Sriracha chilisaus

• Pita, lamskebab, baba ganoush, feta en Griekse yoghurt

• Gegrilde runderezel, ingelegde paddenstoelen, bosui 

   en Teriyaki saus

• Gegrilde makreel, Peking pancake, zoet-zure groenten 

   en sesamsaus

• Sardines met tomatensalsa en citroen

Bu�et De Beurs Vlees    € 18.50

Spareribs met BBQ saus | Geroosterde procureur in jus | Kip-

pendijsaté | Gemengde groenten | Rösti rondjes | Frisse salade

Bu�et De Beurs Vis    € 18.50

Gegrilde zalm | Black tiger garnalen | Koolvis�let | Gegrilde 

groenten | Aardappelgratin | Rösti rondjes | Frisse Salade

3-gangen menu OLIJF.    € 25.00

Antipasti | Keuze Pizza/Pasta | Dessert

OLIJF. in kleine hapjes  € 25.00
3-gangen menu geserveerd als sharing dinner, een selectie van 
diverse voor-, hoofd- en nagerechten van onze kaart  

3-Gangen Keuzemenu Bistro Bar JUS  € 25.00

3-Gangen Keuzemenu Culinair  € 32.50

4-Gangen Keuzemenu Culinair  € 37.50

5-Gangen Keuzemenu Culinair  € 42.50

Culinair



Vergaderarrangement
(prijzen per persoon)

 

Goed     € 13.50
Onbeperkt Ko¥e/Thee + Water | Flipover met Stiften

1 Vergaderbreak | Extra dagdeel + € 5.00 | Excl. Zaalhuur

Beter  € 22.50
Onbeperkt Ko¥e/Thee + Water | Flipover met Stiften 
1 Vergaderbreak | Sandwichlunch OLIJF. | Extra Dagdeel + 

€ 5.00 Excl. Zaalhuur

Best  € 37.50
Onbeperkt Ko¥e/Thee + Water | Flipover met Stiften 
1 Vergaderbreak | 3-gangen menu bij JUS | Extra Dagdeel + 

€ 5.00 | Incl. Zaalhuur

Borrelarrangement
(prijzen per persoon)

 

Goed     € 16.50

Dranken all-in (2 uur) | Hollands Bittergarnituur | Extra uur + € 5.00

Beter  € 24.50
Dranken all-in (3 uur) | Bourgondische Broodplank | Antipasti 

plankje | Extra uur + € 3.50

Best  € 34.50
Dranken all-in (4 uur) | Hapjes op een Stokje | Gevulde Glaasjes  
Hapjes Deluxe A of B | Extra uur + € 3.00 

Dinerarrangement
(prijzen per persoon)

Goed   € 29.50
Dranken all-in (ontvangst + dranken tijdens diner) | hoofd-

gerecht Bistro Bar JUS (friet + salade) | Ko¥e/Thee

Beter  € 39.50
Dranken all-in (ontvangst + dranken tijdens diner) | 3-Gangen 
Keuzemenu Bistro Bar JUS of 3-gangen menu OLIJF. of 
OLIJF. in kleine hapjes | Ko¥e/Thee

Best  € 49.50
Dranken all-in (ontvangst + dranken tijdens diner) | 3-Gangen 
Keuzemenu Culinair | Ko¥e/Thee + Friandises



   Bierproeverijen De Beurs 
       (prijzen per persoon)

Proefplankje     € 9.95
Kunt u geen keuze maken uit het ruime aanbod van De Beurs, 
probeer dan ons proefplankje: verschillende biertjes van de tap 
in een proefglaasje, en degene die u het lekkerst vindt in een 
echt glas. Met de vaak wisselende bieren op tap zal er zeker iets 
van uw gading bij zitten.

Bierproeverij     € 22.50
Voor een uitgebreide proeverij kunt u ook bij ons terecht. Er zal 
wat verteld worden over de geschiedenis en productie van bier. 
Daarna is het proeven geblazen, 5 speciaal bieren en dat alles 
begeleid met heerlijke hapjes uit de keuken van JUS. 

Bier-Spijs Proeverij    € 35.00
De echte liefhebbers kunnen hun hart ophalen aan de bier-spijs 
proeverij. Een drie-gangen menu uit de keuken van JUS, met 
per gang een speciaal bier waar speciaal naar gekookt wordt. 
Wat er gekookt wordt is een verrassing (met speciale wensen 
houden wij graag rekening), het uitgangspunt zal altijd het bier 
zijn dat gedronken gaat worden!

Nieuwsgierig?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de 
vele mogelijkheden die wij te bieden 
hebben, belt u dan van dinsdag tot en 
met zondag vanaf 15.00 uur met 
0344 62 79 59, of mail naar 
info@debeurstiel.nl en maak een vrij-
blijvende afspraak!



Korenbeursplein 2
info@debeurstiel.nl 

0344 62 79 59

Korenbeursplein 4
info@olijftiel.nl 
0344 62 79 59

Korenbeursplein 2a
info@justiel.nl 
0344 62 79 59

http://debeurstiel.nl
http://olijftiel.nl
http://www.justiel.nl



