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Home made cheese sticks.

BEER & FOOD
Craftbeer beleving en restaurant in het centrum
van Utrecht. Het proeflokaal van brouwerij Frontaal in Utrecht. Een plek waar bier, eten en gezelligheid samenkomen!
•

30 wisselende bieren op tap, van de beste
Nederlandse- en craftbier brouwerijen van over de
hele wereld

•

Planken vol met borrelhappen en pubfood die je kan
delen met je vrienden

•

Een vriendelijke gastheer die je adviseert en entertaint
met sterke verhalen over bier.

•

Sfeervolle circulaire inrichting waarvan veel
grondstoffen zijn hergebruikt, met een eigen verhaal
en geschiedenis.

•

Help jij ons deze plek te realiseren?

Baked bacon cheeseburger sliders.
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ONS PLAN
We vertellen je meer over onze plannen
en de locatie van ons nieuwe restaurant.

HET RESTAURANT
Hoe komt het restaurant eruit te zien
en wat kan je er eten en drinken?

GOED PLAN! IK WIL HELPEN!
Help jij ons met de financiering van deze unieke plek? Doe mee aan onze
crowdfunding! We vertellen je ook wat je hiervoor terug krijgt.

ACHTERGRONDINFORMATIE OPRICHTERS
Lees meer over brouwerij Frontaal en Little Beershop.

FINANCIEEL
Lees meer over de financiële groei
van Frontaal en Little Beershop.

DOELGROEP
Op wie richten we ons?

ONDERNEMEN IN CORONATIJD
Lees meer over ons coronaplan, waarmee we onze onderneming flexibel maken
en kunnen reageren op onverwachte omstandigheden en tijdelijke sluiting.

VEELGESTELDE VRAGEN
Zijn er nog vragen?

FRONTAAL LITTLE BAR BEERUltimate
& FOOD Cheese board.
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ONS PLAN
Fred van Little Beershop heeft al 5 jaar een bierwinkel
in het centrum van Utrecht; hij is klaar voor de volgende
stap. Hij slaat de handen ineen met bierbrouwerij
Frontaal en opent een bierrestaurant middenin het
Utrechtse Universiteitskwartier (op een steenworp
afstand van uitgaansplein de Neude).
Dit wordt de eerste horecagelegenheid van de
ambitieuze craftbeer brouwerij Frontaal buiten Breda.

FRONTAAL LITTLE BAR BEER & FOOD

We combineren in een laagdrempelige setting de beste
craftbieren met bijpassende planken vol met luxe
borrelhappen en pubfood om samen met je vrienden te
delen. Een plek waar het samen ontdekken van nieuwe
smaken centraal staat. Maak je smaakpapillen wakker
voor de ultieme smaakbeleving en bereid je voor op een
gezellige avond met vrienden en sterke verhalen.
Na afloop zal je met een voldaan gevoel en een beleving
rijker huiswaarts keren en morgen wil je weer.
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HET RESTAURANT
De ruimte bestaat uit twee delen, een restaurantgedeelte
en een ruimte met een grote proeftafel voor groepen tot 10
personen. In totaal is er plek voor zo’n 60 mensen. Je komt
binnen in ons restaurantgedeelte. Hier zijn verschillende
zitjes waar je samen met je vrienden kan plaatsnemen met
uitzicht op de tapwand met 30 verschillende wisselende
bieren. Maar er is meer, als je naar achteren doorloopt
kom je bij onze eetbar aan de open keuken.

Neem plaats op een van de krukken en laat je door onze
chef verwennen met lekkere hapjes die samen op een
plank worden geserveerd. Helemaal achterin de ruimte
vind je onze grote proeftafel die je met een groep kan
reserveren voor de ultieme bier- en foodbeleving.
We zetten de tafel vol met bier en planken met eten en
het festijn kan beginnen. Aan deze tafel houden we ook
onze bierproeverijen.

Inrichting
Alle meubels en de bar zijn gemaakt van hergebruikte
circulaire grondstoffen zoals spoorbielzen en afvalhout.

FRONTAAL LITTLE BAR BEER & FOOD

Zo geven we spullen met een verhaal die anders weggegooid zouden worden een tweede leven. Op de muur
staat een muurschildering in de huisstijl van Frontaal.
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Het bier
Op de tap vind je 30 verschillende bieren, zoals de vaste
bieren en specials van brouwerij Frontaal, een klassiek
blond, een fris witbier, een hoppige double NEIPA, een
bittere West Coast IPA en dikke barrel aged stouts. De
nieuwste bieren van Frontaal hebben hun primeur in het
proeflokaal. Naast de bieren van Frontaal tappen we
bijzondere gastbieren uit binnen- en buitenland en is er
een koelkast met een selectie bieren van Little Beershop.
Elke dag doen we onze uiterste best de meest bijzondere
bieren en brouwerijen naar ons restaurant te krijgen. Zodat
jij ze daar (als eerste) kan proeven. In de kelder vind je de
fustenkoeling waar de lekkerste fusten bier van over de
hele wereld klaarstaan om aangesloten te worden op
de tapwand.

FRONTAAL LITTLE BAR BEER & FOOD

Naast de bieren van Frontaal, werken we met gastbieren
uit binnen en buitenland, ambachtelijke brouwerijen uit
het hogere segment, geliefd en hoog gewaardeerd door
de liefhebbers.
Brouwerijen die je bij ons op tap kan verwachten zijn
bijvoorbeeld Verdant, Cloudwater, Wylam, Maltgarden,
Pohjala, Hop Hooligans, Adroit Theory, Polly, Buxton en
uit Nederland Moersleutel, Folkingebrew, Walhalla,
Vandestreek, Kromme Haring, Bax en Kees.
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Het eten

Cheddar popcorn chicken.

Op de kaart staan verschillende planken met borrelhappen
en pubfood die je met je vrienden kan delen. Ze zijn te
bestellen voor grote en kleine eters. Voor elke bierstijl
is er een bijpassende plank. Op deze overvolle planken
vind je huisgemaakte nacho’s, uitgebreide charcuterie,
speciale kazen, maar ook originele gerechten zoals
bijvoorbeeld malse chickenwings gecombineerd met
zoete wafels, spiezen met worst en garnalen, dampende
mac&cheese, mini-hamburgers met verschillende toppings
(sliders) of vegetarische groenteballetjes en vegan
bloemkool wings van de grill met huisgemaakte dip.
Bij de planken wordt friet of brood geserveerd. De plank
ligt zo vol zodat je hem bijna niet meer kan zien. Er is
genoeg voor iedereen. Bij Little Bar geen kleine porties.
Bij de planken doen we uiteraard een
passende biersuggestie.

De gastheer
Centraal in ons restaurant is de gastheer of vrouw. Hij of
zij vertelt je graag over alle bijzondere bieren en onze
smaaksensaties uit de keuken. De gastheerenthousiasmeert, geeft je suggesties en vertelt spannende verhalen
over bier en eten.

Mac and cheese balls.

Onze gastheer komt aan tafel, maar gaat ook op een
kistje staan om enthousiast door het restaurant te roepen
welke nieuwe bier er net op tap is aangesloten of wat de
chef in de keuken nu weer heeft bedacht. De gastheer
geeft jou extra aandacht aan tafel.

Het Team
Een gezellige avond uit is niet compleet onze sfeermakers die jou niet alleen van een lekker hapje en
drankje voorzien, maar ook de verhalen achter de bieren
weten te vertellen.
Achter de schermen zijn we nu al bezig een team samen
te stellen, verschillende horeca professionals hebben
laten weten graag deel uit te willen maken van ons team
en onze droom.

Way too much
bbq BAR
platter.
FRONTAAL
LITTLE
BEER & FOOD
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GOED PLAN!
IK WIL HELPEN!
Ons restaurant komt er niet zomaar, bij de bouw hebben we jouw hulp nodig. Je kunt ons helpen door geld aan ons te
lenen en/of tegoed kopen om bij ons te komen eten en drinken. En natuurlijk door onze crowdfunding actie met je
vrienden te delen!

Waar hebben we geld voor nodig?

Wat krijg je ervoor terug?

De vorige gebruiker van het pand heeft er ruim 20 jaar
gezeten en er is behoorlijk wat achterstallig onderhoud.
Met jouw geld bouwen wij het gedateerde pand om tot
een echte hotspot met een opvallend en gezellig interieur.

Uiteraard willen we je graag belonen voor je investering.
Naast een financiële beloning in de vorm van rente kan
je kiezen uit verschillende extra’s, zoals toegang tot de
investeringsborrel, een geheel verzorgde avond met
bierproeverij of een kortingspas met altijd 5% korting op
jouw rekening. En het allerbelangrijkste: je krijgt er een
unieke plek in het centrum van Utrecht voor terug, alwaar
je samen met je vrienden kunt genieten van bijzondere
bier- en spijscombinaties.

Maar ook praktische zaken als horecakeuken, koelcel,
ventilatiesysteem en verlichting. We willen graag gaan
voor de beste kwaliteit van ons eten en drinken en daar
hoort goede apparatuur bij.

Wil je meedoen met onze crowdfunding? Ga dan naar:

WWW.CROWDABOUTNOW.NL
FRONTAAL LITTLE BAR BEER & FOOD
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ACHTERGRONDINFORMATIE
OPRICHTERS

Little Beershop

Frontaal

5 jaar geleden opende Fred Buddingh’ zijn eigen
Driemeterbier bierwinkeltje aan de Amsterdamsestraatweg
in Utrecht als shop-in-shop bij Familie van Rijk en sinds
drie jaar vind je zijn Little Beershop ook op de
Hardebollenstraat, midden in het centrum. Fred is
werkzaam geweest als creatief in de mediawereld en
was de bedenker en maker van eigenzinnige televisieprogramma’s. Deze ervaring neemt hij mee in het runnen
van een eigen zaak, waar altijd iets te beleven is.

In 2015 opende Roel Buckens met hulp van 92
investeerders zijn eigen microbrouwerij in vier
zee containers in Breda. Die waren al snel te klein.

De winkel is gespecialiseerd in nieuwe bieren. Samen
met zijn collega’s is Fred elke dag bezig de beste bieren
uit binnen en buitenland naar de winkel te krijgen. Veel
bieren beleven hun primeur bij Little Beershop en er
wordt vooruitgelopen op de nieuwe biertrends en stijlen.
Elke week komen er 40 tot 50 nieuwe bieren binnen.
In de winkel helpen we je met het uitzoeken van een
bier dat bij jouw smaak past. Maar we hebben ook een
webshop, in Utrecht bezorgen we in 60 minuten, tevens
bezorgen we ook door heel Nederland.

FRONTAAL LITTLE BAR BEER & FOOD

In 2018 verhuisde de brouwerij naar de oude fabriek van
de Faam, hier wordt ook een proeflokaal geopend. In 6
jaar tijd is Frontaal uitgegroeid tot een toonaangevende
en ambitieuze craftbeer brouwerij in Nederland.
Dit jaar investeert Frontaal in een nieuw brouwhuis op
een nieuwe locatie. De brouwerij heeft al een eigen
proeflokaal bij de brouwerij, Frontaal’s Little bar is het
eerste proeflokaal van Frontaal buiten Breda.

Samen nemen we veel ervaring mee, daarnaast
laten we ons ondersteunen en helpen door
professionals. Zo werken we samen met partijen
die meedenken over het interieur, de indeling
en de workflow.
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FINANCIEEL
Zowel Frontaal als Little Beershop hebben hun omzet de laatste jaren flink zien groeien. In de afgelopen vijf jaar is Frontaal
gegroeid van een omzet van € 25.600 in 2015 naar een omzet van € 1.710.000 euro in 2020. Ondanks corona heeft de
brouwerij een omzetgroei van 111% in 2020 ten opzichte van 2019 weten te realiseren. De gemiddelde groei in de
afgelopen jaren is 138%. In de toekomst gaat Frontaal een nieuwe, state-of-the-art brouwerij bouwen in Breda-Noord.
Tevens wil de brouwerij horeca locaties openen in vijf steden. Little Beershop opende zijn winkel aan de Hardebollenstraat
in 2019 en ging van een omzet van €141.455 in het eerste jaar naar een verwachte jaaromzet van €430.000 in 2021.

Fried pizza.

Chicken Waffle Sliders.

DOELGROEP
We richten ons op (Speciaal)bierliefhebbers in de breedste zin van het woord tussen de 25 en de 50 jaar. Levensgenieters
die houden van lekker eten en een goed glas bier. Bijzonder is de laagdrempeligheid en ongedwongenheid.
Wij zijn de plek waar goed bier en een goed gevulde borrelplank samenkomen . Lekker samen delen. Dit alles zonder
poespas en uit het vuistje, zonder bestek.
De formule craftbeer en eten is uniek in het centrum binnen de Utrechtse singel en straks het meest centraal gelegen
craftbeer restaurant in de stad. Tevens bevindt de locatie zich op loopafstand van het station.

FRONTAAL LITTLE BAR BEER & FOOD
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ONDERNEMEN IN CORONATIJD
Een horecaonderneming starten in coronatijd is een uitdaging. In geval van een nieuwe lockdown hebben we een plan
klaarliggen om het restaurant draaiend te houden, de kosten te dekken en hopelijk ook winst te maken. We hebben beide
goedlopende bedrijven die ten tijde van corona een flinke groei door hebben gemaakt. Tevens zijn we zeer creatieve
ondernemers die handig inspelen op wisselende omstandigheden.

Het plan bestaat uit de volgende punten:

1

Samen met de eigenaar van het pand hebben we een clausule opgenomen zodat we tijdens een mogelijke lockdown
of geringe bezetting door aangescherpte regels minder vaste lasten hebben.

2

Tijdens een mogelijke lockdown blijft het restaurant open voor afhalen en bezorgen. We bezorgen de lekkerste
borrelhappen en mini hamburgers gewoon bij je thuis. Uit de cijfers van 2020 blijkt dat hamburgers de op één na
populairste bezorgmaaltijd zijn. Little Beershop heeft de afgelopen jaren al ervaring opgedaan bij het bezorgen
van bestellingen in Utrecht.

3

Samen met de Utrechtse delicatessenwinkel Familie van Rijk (de winkel waarin Fred zijn eerste bierwinkel opende
en nog altijd heeft) bouwen we het restaurant binnen anderhalve week om tot een popup delicatessenwinkel en
broodjes togo. We hebben gezien dat wanneer de horeca dicht is, mensen het massaal thuis gezellig willen maken er 		
is dus behoefte aan lekkere hapjes en drank. Deze pop-up zal vooral een buurtfunctie hebben, in de buurt zijn geen 		
andere specialistische delicatessenwinkels gevestigd.

Kortom: Frontaal’s Little bar is de plek om samen nieuwe bieren en bijpassende smaken te ontdekken.
We verwelkomen je graag om jou het evangelie van goede bieren en lekker eten te verkondigen.
Proost Jochie!

FRONTAAL LITTLE BAR BEER & FOOD
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VEEL GESTELDE VRAGEN
Wie gaat er bij het restaurant werken?

Hoe komt de ruimte eruit te zien?

Op de achtergrond zijn we nu al hard aan het zoeken
naar mensen die met ons willen werken. Al enkele horeca
professionals hebben toegezegd interesse te hebben en
met een aantal van hen voeren we al gesprekken. Onze
droom is ook hun droom.

Op dit moment leggen we samen met een architect de
laatste hand aan de inrichting. Zo gauw we hiervan
sfeerbeelden hebben, gaan we die met jullie delen.

Tevens zal Fred, eigenaar van Little Beershop, één van de
vaste gezichten worden in het restaurant. Heb jij interesse
om ons team te versterken, stuur ons dan een bericht.

Is de locatie al helemaal rond?
Op dit moment leggen we samen met een architect de
laatste hand aan de nieuwe indeling. Als deze klaar is
gaat de vergunningsaanvraag de deur uit. Hier hebben
we alle vertrouwen in.

Wat gebeurt er als het doelbedrag
niet wordt gehaald?
We hebben beiden al veel ervaring met crowdfunding en
externe financiering. De komende tijd gaan we alles op
alles zetten om het doelbedrag van de crowdfunding te
bereiken. Mochten we het bedrag binnen de bepaalde
tijd niet bij elkaar krijgen, wordt het geld aan je teruggestort.
We kunnen pas bij het geld als het doelbedrag is bereikt.
We hebben ons voorwerk gedaan. Het bestemmingsplan
van het pand is al tientallen jaren horeca. Mocht er
onverhoopt geen vergunning worden uitgegeven,
ontvangt iedereen zijn geld terug.

FRONTAAL LITTLE BAR BEER & FOOD
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