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ARRANGEMENTEN
Evenement op maat:

Evenement op maat zoals een
personeelsfeest, verjaardag, vrijgezellen-
feest, huwelijksfeest, schoolfeest of een 

ander bijzonder moment dat gevierd 
moet worden. Brasil Rodizio Rotterdam 
heeft verschillende arrangementen waar-
uit u kunt kiezen. We denken graag met 

u mee en streven naar een geslaagd 
event om nooit te vergeten.

All night long:
Wil je een complete avond genieten met 
je vrienden, collega’s of familie tijdens 
een heerlijk all-inclusive arrangement? 
Heerlijk eten, drinken en daarna nog 

tickets voor de beste feesten in de beste 
club uit Rotterdam! Neem contact met 
ons op om dit arrangement te boeken.

Cocktail workshop/bar:
Twee arrangementen gericht op

cocktails, bij de workshop leert u om 
zelf de lekkerste cocktails te maken, 
met de Cocktail Bar genieten u en uw 
gasten van kleurrijke en smaakvolle 

cocktails.

Interesse? Vraag ons naar de
mogelijkheden!

Openingstijden:
Dinsdag t/m donderdag van 17:00 tot 23:00
en op vrijdag t/m zondag van 16:00 tot 23:00

Westblaak 86, 3012 KM Rotterdam
010 820 0303

www.brasilrodizio.nl

Naam: Brasilbinkie
Wachtwoord: westblaak86

Brasil Rodizio Rotterdam (voorheen
Brasilbinkie) heeft als eerste rodizio 
restaurant in Rotterdam zijn deuren 

geopend in 2014 aan de Kop van Zuid. 

Na een groot succes werd het snel tijd 
voor een grotere locatie. Na een lang 
zoektocht, hebben we het gevonden. 

Brasi Rodizio Rotterdam is vanaf 2017 
vanaf de Kop van Zuid naar de

Westblaak verhuisd.

Bij Brasil Rodizio Rotterdam kunt u een 
complete avond beleven. U kunt

beginnen met een lekkere cocktail aan 
de bar, gevolgd door een overheerlijk 
rodizio menu. Vanaf 22:00 (zie onze 

website voor events) kunt u genieten van 
onze DJ die u aan de hand van Latijns
Amerikaanse muziek in de juiste sfeer 

zal brengen. Met ons live entertainment 
en onder het genot van een heerlijke 

cocktail mogen alle heupen los.



Latte machiato        € 3,75
Koffie verkeerd        € 2,90
Cappuccino         € 2,90
Espresso         € 2,75
Dubbele espresso        € 4,00
Koffie         € 2,75
Thee          € 2,50
Warme chocolademelk       € 3,15

Brazilian coffee        € 6,95
Irish coffee         € 6,25
French coffee        € 6,25
Spanisch coffee        € 6,25
Italian coffee        € 6,25

WARME DRANKEN

COFFEE WITH FLAVOR

BRAZILIAN DRINKS

FRISDRANKEN

Guarana         € 3,95
Guarana blikje        € 4,95
Sucos naturis (vruchtensap)      € 4,50
(Mango, guava, passievrucht en caja)

Royal club cassis        € 3,15
Sisi sinas         € 2,75
Seven up         € 2,75
Royal club tonic        € 2,75
Royal club bitter lemon       € 2,75
Lipton Ice tea        € 3,15
Pepsi cola         € 2,75
Pepsi cola light        € 2,75
Sourcy blauw        € 2,75
Sourcy rood         € 2,75
Sourcy blauw (0,75ltr)       € 5,95
Sourcy rood (0,75ltr)       € 5,95
Jus d'Orange        € 2,90
Verse Jus d'Orange       € 3,90
Appelsap         € 2,75
Chocomel         € 2,95
Fristi          € 2,75

Braziliaanse bier (Brahma of Skol)      € 5,50 
Bavaria bier        € 2,75
Bavaria Pull        € 5,50 
Bavaria Radler        € 3,50
Bavaria 0,0%        € 3,25
Hertog Jan         € 3,75
Hoegaarden witte bier       € 3,75
Hoegaarden rose bier       € 3,75

Glas huiswijn (Wit, rood of rosé)       € 3,95
Glas prosecco        € 3,95

Fles huiswijn (Wit, rood of rosé)       € 19,50
Fles prosecco      € 19,50

Port rood         € 3,25
Port wit         € 3,25

Vraag naar onze speciale kaart
met bieren en wijnen!

BIEREN

WIJNEN

GEDISTILLEERD
Cachaca         € 4,50 
Cachaca special (verouderd)      € 5,50
Sambuca         € 3,95
Jonge/Oude Jenever       € 3,95
Whisky         € 4,50
Jack Daniels        € 5,50 
Likeur 43         € 4,50
Amretto         € 3,50
Cointreau         € 3,95

Vraag naar onze speciale kaart
met overheerlijke cocktails.


