
De kracht 
zit in onze 
mensen



BliXem Eetcafé
In BliXem Eetcafé geniet u van een 

bijzonder ontbijt, lunch of diner, of van 

een heerlijk kopje koffie met de krant. 

Bij BliXem draait het om de gasten. De 

medewerkers van BliXem verzorgen 

een smakelijke maaltijd met veel 

aandacht en toewijding voor bereiding 

en presentatie. Dit in een sfeervolle 

ambiance, waarin steeds wisselende 

kunstenaars hun werk exposeren.

BliXem Eetcafé heeft een vaste 

menukaart, maar ook een seizoenskaart. 

Hierop zijn seizoensgebonden drankjes, 

lekkernijen en gerechten te vinden.

Daarnaast kunt u in BliXem Eetcafé 

genieten van een BliXemse High Tea of 

High Wine.

Onze avondmaaltijden en koffies zijn 

ook take-away te bestellen. Zo bepaalt 

u zelf waar en wanneer u geniet van 

de BliXemse kwaliteit.



BliXem Cadeauwinkel
De kleurrijke cadeauwinkel van BliXem 

weet steeds weer te verrassen.

Bijvoorbeeld door de opvallend originele 

sieraden, tassen, mooie kraamcadeaus 

en het vrolijk gekleurde servies. Bij ons 

vindt u altijd wat u zoekt door een 

enorme verscheidenheid. Dit dank zij 

de combinatie van vaste merken en 

een steeds wisselend assortiment.  

Onze cadeaus maken vrolijk, zijn origineel 

en smaakvol. En onze mede werkers 

pakken uw cadeaus met zorg voor  

u in. Om een ander mee te verrassen, 

of uzelf.

BliXem Cadeauwinkel heeft maar liefst 

6 koopavonden per week, waarbij de 

winkel tot 21 uur open blijft.

Ook is het bij ons mogelijk om kerst-

pakketten of relatiegeschenken op maat 

samen te stellen. Vraag gerust naar 

ons assortiment op dat gebied!

Geen tijd om naar BliXem  
Cadeauwinkel te komen?
Onze producten vindt u ook  
in onze webshop.
www.blixemwebshop.nl



“Als een gast na het eten tegen 
mij zegt: wat heb ik lekker 
gegeten, dan ga ik met een  
goed gevoel naar huis.”

BliXem Catering
BliXem Catering geeft onze medewerkers 

de kans om keukentechnieken én 

werkervaring buiten BliXem op te doen.

Onder het motto ‘integratie op locatie’ 

verzorgt BliXem Catering met veel plezier 

lunches, volledig verzorgde (bedrijfs-)

borrels, diners, lunchpakketten, high 

tea en high wine, luxe borrelhapjes, 

koffie tafels, barbecues en nog veel 

meer.

Ook is BliXem Catering aanwezig op 

evenementen zoals festivals en 

themamarkten.

Vrijwel alles is mogelijk. Informeert u 

eens geheel vrijblijvend naar de 

mogelijkheden.



“De serveerster glom helemaal 
toen ik haar complimenteerde 
met het eten. Even was het 
stil en daarna moesten we 
allebei tegelijk lachen. Maar 
het was ook echt een lekker 
broodje!”

Daarom BliXem
De kracht zit in onze mensen. Zij zorgen 

voor het heerlijke eten en de gastvrije 

sfeer. Zij maken uw bezoek tot een 

bijzondere ervaring. 

Bijzonder is ook de afstand die zij  

hebben tot de arbeidsmarkt. Dat voelt 

niet als een beperking. Wat u voelt, is 

hun gedrevenheid en enthousiasme 

om met liefde en aandacht een  

cappuccino of een smaakvolle maaltijd 

te bereiden. Zodat u kunt genieten.

BliXem biedt mensen de mogelijkheid 

werkervaring op te doen. 

Ter voorbereiding op een baan in een 

reguliere werkomgeving, als stage van 

hun opleiding of om arbeidsmatige 

dagbesteding te hebben. Deel uitmaken 

van de samenleving staat hierbij  

centraal. 

BliXem laat zien dat mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt wel  

degelijk van waarde zijn voor een  

bedrijf. Daarom is BliXem misschien 

wel het meest bijzondere eetcafé met 

cadeauwinkel en cateringbedrijf in  

Nijmegen. Constant werkt BliXem aan 

initiatieven, nieuwe ondernemingen en 

samenwerkingsverbanden. 



Werken bij BliXem
Wil je bij BliXem werken? Kijk dan op 

onze website hoe je een gesprek kunt 

aanvragen of een sollicitatiebrief kunt 

sturen. Wij kijken graag of je in ons 

team past en of wij aan jouw wensen 

kunnen voldoen.

Waar vind je BliXem?
BiXem Eetcafé, Cadeauwinkel  
en Webshop
Groesbeekseweg 75 

6524 CS Nijmegen

024 - 388 86 78

info@blixemnijmegen.nl

www.blixemnijmegen.nl

Openingstijden:
Ma t/m za van 09.00 - 21.00 uur  
  

BliXem Catering
Fort Kijk in de Potstraat 58 

6524 CC Nijmegen

024 - 324 31 49

catering@blixemnijmegen.nl 

www.blixemnijmegen.nl

Volg ons ook op Facebook en Twitter!

   BliXemEetcafe en BliXemCadeauwinkel

   @BliXemEetcafe en @BliXemWinkel

Draadloos internetten? 
Dat kan gratis bij BliXem
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BliXem is een maatschappelijke 
onderneming van Pluryn
Pluryn behandelt en ondersteunt 

mensen met complexe zorgvragen, 

met als doel een zo zelfstandig  

mogelijke plek in de samenleving.  

Dat doet Pluryn via voorzieningen 

voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg 

en GGZ. Maar ook met ambulante 

diensten, arbeidsintegratie, maat-

schappelijke ondernemingen en  

onderwijs. Een maatschappelijke  

onderneming is een bedrijf waarin 

zorg en commercie hand in hand 

gaan. Op deze manier dragen de  

medewerkers bij aan de samenleving 

en halen we de samenleving binnen 

als gast.

Andere maatschappelijke 
ondernemingen van Pluryn zijn:
Bloesem Theehuis

Coffyn koffiehuis & branderij

Buurtmarkt Breedeweg

Nezzo print en creatie

Bikewerk
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