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MONQUI
Voel je thuis in Den Bosch, 

voel je thuis bij MonQui. 
 

Wij bieden het fijne thuisgevoel in het centrum van 
Den Bosch. Een gezellige plek om te eten en 
drinken, een inspirerende omgeving om te 

winkelen, een efficiënte plek om te werken en een 
ontspannen verblijf om te slapen. 

Gezelligheid, eerlijkheid en gastvrijheid staan bij 
ons altijd voorop. Zo creëren wij voor jou de warme 

sfeer van thuis.

Shop eerlijke en originele cadeaus in onze 
MonQui winkel. Geniet van de beste koffie met  
ambachtelijk gebak of een rijke lunch in onze  

koffiebar. 
Werk aan je eigen bureau in onze kantoor- of  
vergaderruimte voor professionals. Slaap en  

ontspan in één van onze prachtige boutique hotel 
kamers.

MonQui heet je van harte welkom,  
doe alsof je thuis bent!

V O E L  J E  T H U I S  I N  D E N  B O S C H



WINKEL

Origineel en eerlijk: MonQui’s winkel biedt je een 
ruim en gevarieerd aanbod van de 

mooiste cadeaus en lifestyle producten. 

Met een verfijnd oog voor fairtrade, hebben wij 
een unieke selectie gemaakt van prachtige en 

altijd passende items. 

Eerlijke producten tegen een eerlijke prijs. 
Met onze cadeaus maak je dus niet alleen de 

jezelf of de ontvanger blij, maar ook de maker! 

De items in de MonQui shop hebben allen een 
eigen verhaal. Van internationale verrassingen tot 

lokale creaties.

Ontdek ook onze online shop: 
monqui.nl/webshop



KOFFIEBAR
Wie de koffie niet eert, doet het leven verkeerd. 

Bij MonQui houden wij van goede koffie. 

In onze koffiebar en gezellige stadstuin kun je 
dagelijks genieten van de lekkerste koffie van de 

beste bonen. 
Daarbij hebben wij voor de lekkere (zoete) trek 
een heerlijk aanbod van huisgemaakt gebak,  

met liefde gemaakt. 

Geniet in de middaguren van een heerlijke, 
gezonde lunch. Van een gezonde granola bowl tot 
onze fameuze tosti’s en toast. Wij stillen al je trek.

Kan je niet kiezen? 
Dan ben je bij MonQui aan het juiste adres voor 

een originele MonQui High Tea! 
Onze smulplank is gevuld met huisgemaakte 

hartige én zoete hapjes. 
Onder het genot van onze unieke theesmaken, is 

dit gegarandeerd genieten!



ZAKELIJK
Overal en nergens kantoor kunnen houden heeft 

natuurlijk zijn charme, maar een eigen en 
efficiënte werkplek zorgt voor meer 

productiviteit en focus!

Op de eerste verdieping van MonQui bieden wij 
vaste werkplekken aan voor kleine zelfstandigen. 

Richt je eigen bureau in, maak gebruik van de 
bijbehorende keuken en heb altijd toegang tot 

de ontvangstruimte. Op je vaste werkplek kun je 
tevens met mede ondernemers sparren. 

Voor meetings en workshops bieden wij ook de 
Tuinkamer (vergaderzaal tot 12 pers.) te huur 
aan. Wens je hier catering bij, kunnen wij dit 

uiteraard regelen!

Onze koffiebar leent zich ook uitstekend voor 
meetings in een ongedwongen, gezellige sfeer. 

Je huurt je eigen werkplek per maand en je kunt 
tevens de Stationsweg gebruiken 

als je kantooradres. 
Zo heb je alles overzichtelijk op één plek! 



HOTEL
Na een dagje Den Bosch ontdekken of 

hard werken, is het tijd voor jezelf.
Geniet in alle rust van de comfort die je thuis 

gewend bent, in een van onze 
boutique hotel kamers. 

Op loopafstand van zowel het Centraal Station 
als het nostalgische centrum van Den Bosch, is 

dit de ultieme locatie om alles uit je 
city- of werktrip te halen. 

Maak je keuze uit je favoriete kamer. 
De warme, landelijke Rode kamer met hoge nok, 
romantische verlichting en vrijstaand bad met 

aparte regendouche. 
Of de stijlvolle, moderne Blauwe kamer met ruime 

opzet, pittoresk balkon en eveneens een 
vrijstaand bad en regendouche. 

Speciale wensen? Laat het ons vooral weten. Wij 
maken je verblijf graag speciaal en onvergetelijk.

De kamers van ons MonQui Hotel zijn te boeken 
via Booking.com. Of neem contact met ons op via 

073 822 47 90 of info@monqui.nl.
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