In het karakteristieke W. van der Schootpand, op de Kleine Berg 45 in Eindhoven, heeft in het najaar van 2017
Mr. Sister haar deuren geopend. Mr. Sister is een restaurant waar men hartelijk welkom is om lekker te komen lunchen
of dineren. Onze uitgebreide en toegankelijke menukaart varieert van een avocado & poached egg sandwich tot een
kip-quinoa salade en van een Burgerij smokey bacon burger menu met vers gesneden frietjes tot een heerlijke gegrilde
zeebaars met kruidenpasta.
Tevens kan men bij Mr. Sister lekker borrelen (zeer geschikt voor groepen). Lekkere (achtergrond) muziek, ‘shared bites’
op prachtige plateaus, een uitgebreid assortiment speciaal biertjes, kwaliteitswijnen, verrassende Gin-specials en een
heuse Petanque baan zorgen ervoor dat steeds meer mensen ons voor enkel een drankje en een bite weten te vinden.
Mr. Sister Foodbar is een concept van Burgerij België en Nederland. Naast Mr. Sister Eindhoven exploiteren wij Mr. Sister
Amsterdam, Burgerij Amsterdam, Burgerij Rotterdam, drie Burgerijen in Antwerpen en Roest Antwerpen. Een belangrijk
onderdeel van onze aantrekkelijke en succesvolle concepten is dat wij ons huisvesten in bijzondere en karakteristieke
panden. Het W. van der Schootpand in Eindhoven is daar een perfect voorbeeld van. In de vorm van smaakvolle exposities
verzorgt Holland Art Gallery op de drie verdiepingen boven het restaurant een wisselend aanbod van kunst en cultuur.
Kortom, the place to be!

MR. SISTER KLEINE BERG
IS OP ZOEK NAAR EEN:
Z E L F S T A N D I G W E R K E N D E K O K ( M / V ) , F U L LT I M E
Medeverantwoordelijk voor onze keuken, kwaliteitsbewaking en inkoop.
Relevante werkervaring is een must.
Zoek je een leuke en uitdagende baan in een gedreven team en vind je kwaliteit en teamspirit net zo belangrijk als wij?
Wij bieden jou dan een uitdaging om een bijdrage te leveren aan de groei van Mr. Sister. Daarnaast kun je uiteraard
rekenen op een salaris dat past bij de verantwoordelijkheid, jouw leeftijd en de Horeca cao.
Enthousiast? Stuur dan jouw motivatie en CV naar eindhoven@mrsister.nl ter attentie van Maarten van den Berg.

