OPEN
09:00-17:00

10% KORTING bij contante betalingen

Hollands Duo

8,25

2 kroketten / boerenbrood / mosterd

Vroeger betaalden veel klanten slechts eenmaal per
maand hun rekening. Daarom besloot Jacques de
Gruyter bij contante betaling 10% korting te geven.
Deze traditie houden wij graag in ere, zodat u 10%
korting krijgt bij contante (pin) betalingen.

9,85

Garnalenkroket
2 garnalenkroketten / boerenbrood / limoenmayonaise

4,95

Tosti classic
Ham / kaas / DesemEnzo

5,45

Tosti Italiaans
Salami / mozzarella / tomaat / pesto / DesemEnzo

LUNCH

7,65

Uitsmijter
Soep van de dag
incl. stokbrood gevuld met kruidenboter
Salade tonijn

5,45
7,15

3 eieren / ham / kaas

11,55

Ketchup / tomaat / ui / bacon / cheddar / augurk / friet

Tonijn / boontjes / olijf / rode ui / ei / aardappeltjes /

10,95

Burger

8,75

Balgehakt

pesto / tomaat

Balgehakt / jus / pindasaus / brood

Salade carpaccio

12,65

Carpaccio / artisjok / tomaat / Parmezaan /

Pita green		

truffelmayonaise / pasta

Pita / gegrilde courgette / tomaat / Parmezaan / pesto

Salade couscous

10,45

DESeMENZO

Couscous / ras el hanout mayonaise /
geitenkaas / papadum / granaatappel / abrikoos

Desembrood gezond 		

7,65

Ham / kaas / komkommer / tomaat / ei / sla

Desembrood Boon Falafel

7,65

7,65

Edwin Klaasen, alias #Bakkertjezelf heeft in 2007
desembrood onder de naam Desemenzo op de markt
gebracht. Zijn enthousiasme en gevoel voor het
bakkersvak werken aanstekelijk.

Falafel / ijsbergsla / tzatziki

Desembrood tonijn 		

8,75

Huisgemaakte tonijnsalade / sla / rode ui / tomaat / ei

Desembrood carpaccio

8,75

Carpaccio / rucola / parmezaan / truffelmayonaise

Desembrood zalm

Desem
Elk brood wat we maken begint bij onze eigen
desemcultuur, een mengsel van meel en water. Door
de lange rijstijd worden vitaminen en mineralen beter
opgenomen en ontstaat een voedzaam brood met veel
geur en smaak.

9,85

Zalm / mierikswortel mayonaise / sla / rode ui /
kappertjes

GENIET VAN UW LUNCH!

OPEN
09:00-17:00

BORRELGARNITUUR

ZALEN

Brood met dips

4,95

Kaas
Jonge kaas / belegen kaas / mosterd

4,95

Plankje ‘De Gruyter’
Kaasstengels / olijven / noten

7,15

Bitterballen (8 st.)

7,43

Mix hapjes
Bitterballen / mini kaassoufflés /
mini frikandellen (10 st.)

7,43

Rondje Veggie
Vegetarische loempia / mini kaas soufflés /
bieterballen (10 st.)

7,43

Torpedo garnalen
Garnalen met chilisaus (6 st.)

9,90

PLENAIRE ZAAL
De plenaire zaal is onze grootste zaal en biedt plaats
aan 250 mensen. Deze zaal is geheel in industriële stijl
waarbij de grote raampartijen veel daglicht bieden.
Deze zaal is standaard uitgerust met een beamer,
podium, microfoon en spots. De zaal grenst aan onze
brasserie.
VOLT HUISJE
Dit voormalig stroomhuisje is uniek gelegen aan
het water. Hier kunt u in alle rust brainstormen of
uw coaching sessies te houden. Deze ruimte biedt
standaard een scherm en een flipover.
BOARD ROOM
De boardroom kenmerkt zich door de intieme sfeer in
combinatie met veel daglicht. Deze zaal grenst aan de
brasserie. Deze zaal is uitermate geschikt voor sessies
met kleinere groepen. Dit eventueel in combinatie
met private dining. Deze ruimte biedt standaard een
beamer en een flipover.”

DRANKEN
Warme dranken 		
Frisdranken		
Bier & 0.0 bier
Speciaal bier
Huiswijn - rood / wit / rosé

v.a. 2,00
v.a. 2,25
3,25
2,40
3,50
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