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Nieuwe uitstraling
Publieke Werken is een
gevestigde naam in de
Bredase horeca. Onlangs
onderging het eetcafé aan
de mooie St. Annastraat
een ingrijpende verbouwing, waardoor je er vanaf
nu niet alleen terecht kunt
voor een gezellige borrel,
smakelijk diner of spetterend feest, maar ook voor
een lekkere lunch!
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Bas en Gemma zijn al 19 jaar de eigenaren van Publieke Werken. Het begon met een café/restaurant
en breidde na 6 jaar uit met de naastgelegen zaal
voor feesten, partijen en evenementen. PW, zoals
het gastvrije etablissement in de Bredase volksmond vaak genoemd wordt, was een gezellig bruin
café in combinatie met een even zo gezellig restaurant. ‘Wij speelden al een tijdje met het idee om
ook lunch te gaan draaien, maar om dat te kunnen
realiseren vonden we het noodzakelijk om het café
en het restaurant eerst te laten verbouwen. De in-

steek daarbij was het behouden
van de bekende PW sfeer, maar
dan in een nieuw en fris jasje’, aldus
Bas en Gemma. ‘Al snel kwamen
we in contact met Meuviro Interieurbouw, die begrepen waar wij
heen wilden. Kathelyne Swanen
heeft onze ideeën omgezet in een
mooi en geschikt ontwerp. Op aanraden van Meuviro hebben wij voor
de verbouwing gekozen voor
Bouw- en Aannemingsbedrijf
Alexander de Bont. Een keuze waar
we enorm achter staan. Op 2 augustus hebben we de deuren gesloten. In drieënhalve week tijd en
tijdens de bouwvakvakantie lag PW
volledig op de schop, om vervolgens op 27 augustus geheel vernieuwd te kunnen heropenen.’
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Publieke Werken
Blije gezichten bij Publieke Werken in Breda met vlnr: Gemma, Kathelyne, Alexander en Bas.

DE PLANNING IS HEILIG
Eigenlijk is alles binnen het café/restaurant aangepakt. Nieuwe vloeren en wanden en 2 nieuwe bars,
andere verlichting, tafels en decoratie. Het geheel is
lichter geworden en voorin het café staan sfeervolle
tafels voor lunch en diner. Gedurende de verbouwing was het steeds van groot belang dat de
planning bewaakt bleef. Joep van Oosterhout van
Meuviro: ‘Vanaf het begin wisten wij wanneer
Publieke Werken zou heropenen, binnen dat relatief
korte tijdsbestek moest het dus gebeuren.
Door onze jarenlange samenwerking met Alexander
de Bont waren wij er van overtuigd dat dit ook
daadwerkelijk zou lukken. Bij verbouwingen komen
altijd onverwachte dingen kijken en dat houdt dan
soms in dat er ook ‘s avonds en in het weekend
doorgewerkt moet worden. De planning is heilig
en afspraak is afspraak. De flexibiliteit en vakkundig-

heid van Alexander de Bont hebben daarin een
grote rol gespeeld.’

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Bas en Gemma hebben zowel de voorbereiding als
het verbouwingstraject als prettig en soepel lopend
ervaren en zijn uiterst tevreden met het eindresultaat. De samenwerking tussen alle partijen verliep
vlekkeloos, met als gevolg: een prachtige nieuwe
uitstraling voor Publieke Werken, dat sinds eind
augustus dus ook overdag geopend is. Uiteraard is
de dinerkaart blijven bestaan, evenals het café waar
je gezellig kunt borrelen of een lekker tapasplankje
kunt bestellen.
PW staat bekend om zijn vele speciaalbieren, maar
schenkt sinds de heropening ook diverse wijnen per
glas. En nieuw is natuurlijk de lunch, waarbij je kunt
kiezen uit diverse smakelijke broodjes, salades en
soepen of bijvoorbeeld de Chef’s Special, een

wekelijks wisselend 3-gangen lunchmenu voor 15
euro. De Comedy Nights en de live optredens op
zondagmiddag blijven op de agenda staan.
Gezelligheid troef dus. Want Publieke Werken is
helemaal klaar voor de toekomst, maar dan net met
dat beetje meer.

Café Publieke Werken
St. Annastraat 12, 4811 XK Breda
Tel. 076 - 521 86 25
info@cafepubliekewerken.com
www.cafepubliekewerken.com
Openingstijden: Café/lunch: v.a. 11:00u
(zondag v.a. 12:00u) / Diner: v.a. 17:00u
Meuviro Interieurbouw
www.meuviro.nl
Alexander de Bont Bouw- en Aannemingsbedrijf
www.alexanderdebont.nl

