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THE DINING ROOM
In de oude kern van Zwijndrecht is Zomerlust Brasserie & Restaurant
gevestigd. Door de unieke ligging aan de Oude Maas bieden wij onze
gasten een adembenemend uitzicht over historisch Dordrecht - de
oudste stad van Holland - en de voorbijtrekkende binnenvaartschepen.

Onze dining room op de eerste etage is toegankelijk via een grote brede
trap. Met een eigen bar, balkon en 55 zitplaatsen voor ontbijt, lunch of
diner en tot circa 100 staande gasten voor recepties en evenementen. Bij
mooi weer kunt u het balkon bij de dining room betrekken voor een
fantastisch uitzicht op Dordrecht en ruimte voor 35 zittende gasten of 60
staande gasten.
Gasten genieten in de dining room van dezelfde goede service, heerlijke
eten en drinken als in de vertrouwde stijl van de op de begane grond
gelegen Brasserie echter in een meer intieme setting. De exclusieve
omgeving zorgt, naast onze speciaal vervaardigde menu’s, voor de
ideale omgeving voor uw evenement.
Onderstaand treft u informatie over de mogelijkheden om uw
evenement passend in te vullen. Vanzelfsprekend zijn wij bereid u
desgewenst aanvullende informatie te geven en om vragen te
beantwoorden.
Van harte welkom, fijn dat u er bent, we zien u graag !
Uw gastheer, Carel Magermans

GEZELSCHAPPEN
Met familie, met vrienden, met collega’s, zakelijke relaties, oude
klasgenoten, clubgenoten, buitenlandse gasten…? Om de organisatie
van uw lunch, diner, borrel of receptie te vereenvoudigen biedt
Zomerlust u verschillende mogelijkheden. Van een heerlijke “One Hour
Power”-lunch tot een uitgebreid 5-gangen diner met een passend
drankarrangement of een ontspannen “Walking Dinner” menu,
Zomerlust verzorgt het!
Onze keukenbrigade bereid met liefde en aandacht alle gerechten en
werkt alleen met kwalitatieve dagverse producten. Uiteraard houden wij
rekening met dieetwensen en allergieën. Wij verzoeken u ons tijdig te
informeren indien hier sprake van is. Onze professionele en enthousiaste
bedieningsmedewerkers maken er samen met u een geslaagd
evenement van.
De verschillende mogelijkheden in het kort:
-

LUNCH
o Zomerlust One-Hour-Power menu
o Zomerlust Franse Lunch
o Zomerlust Lunchmenu

-

DINER
o Zomerlust Sharing Dinner
o 4 verschillende keuzemenu’s
o Zomerlust Walking Dinner

-

RECEPTIE / BORREL
o Zomerlust receptie arrangement

-

DRANKARRANGEMENTEN
o Arrangementen bij het diner

-

ALGEMENE INFORMATIE

LUNCH
Soms is de klok leidend voor het programma van de dag en dat
begrijpen we goed bij Zomerlust. Maar een goed verzorgde lekkere
lunch mag echter niet ontbreken en daarom bieden wij een “One-HourPower” lunchmenu aan om hier invulling aan te geven:
Voorgerecht

˜
Hoofdgerecht keuze vlees, vis of vegetarisch

˜
Koffie of thee
23.- per persoon
Beschikt u over meer tijd en houdt u van lekker ontspannen tafelen dan
stellen wij de Zomerlust Franse Lunch voor. Een uitgebreidere lunch als
volgt opgebouwd:
Voorgerecht

˜
Hoofdgerecht keuze vlees, vis of vegetarisch

˜
Franse kaas

˜
Surprisedessert

˜
Koffie of thee
29.- per persoon
Inclusief ¼ liter witte, rode of rosé huiswijn
Exclusief overige consumpties

LUNCHMENU
Wanneer u liever zelf de keuze maakt of u uw gasten een ruimere
keuze wil bieden dan serveert Zomerlust onderstaand keuzemenu:

KERRIESOEP MULLIGATAWNY
Romige milde kerriesoep, garnaaltjes
of
TOMATENSOEP
Verse basilicum, crème fraîche, kaassoldaatjes

˜
GEROOKTE ZALM `ZOMERLUST`
Crème fraiche, toast
of

BEEF STEAK TARTAAR
Crostini, cornichons, balsamicostroop
of

RUNDERCARPACCIO
Parmezaanse kaas, pijnboompitten, balsamico vinaigrette
of

ROERGEBAKKEN SCAMPI’S
Ui, prei in romige knoflooksaus

˜
KOFFIE, THEE SERVIES
24.- per persoon

DINER
Zomerlust ‘SHARING DINNER’ menu (3 gangen)
36.- per persoon
Met elkaar proeven en genieten van meerdere voor- en nagerechten,
maar wel een eigen hoofdgerecht. Dat is in het kort Zomerlust Sharing
Dinner.
U gasten krijgen per 4 personen 5 voorgerechten om met elkaar te delen.
Voor het hoofdgerecht is er de keuze voor een vis- vleesof vegetarisch gerecht waarbij de diverse bijlage met elkaar worden
gedeeld. Het nagerecht wordt gedeeld want uw gasten krijgen ook nu
weer per 4 personen 5 nagerechten.
Veelal zijn de gerechten welke worden geserveerd passende gerechten
van onze menukaart welke eenvoudig te delen zijn met meerdere
personen.
Het Sharing dinner menu zou tevens uitgebreid kunnen worden met een
extra tussengerecht of een verfrissende citroen spoom.
De opstelling van de Dining room wanneer het een grotere groep
betreft voor Sharing dinner wordt met tafels
van
minimaal
6
personen ingericht.
Samen genieten van meerdere gerechten per gang.

MENU I
3-GANGEN
29.-

KERRIESOEP MULLIGATAWNY
Romige milde kerriesoep, garnaaltjes
of
VITELLO TONATO
Kalfsvlees in tonijnsaus, rucola, kappertjes

˜
LADY RUMPSTEAK POIVRE VERT (150 GR)
Gegrild, groene peperroomsaus, aardappelmuffin, zeezout
of
DIKKE ZALMSTEAK AZIATISCHE STIJL
Miso, sesam, bosui, paksoi, venkel, rode peper, gember, citroengras

˜
DAME BLANCHE ZOMERLUST
Vanille roomijs, witte en bruine chocoladesaus, crème fouettée, hazelnoten
of
CRÈME BRÛLÉE
Van vanille

MENU II
3-GANGEN
34.-

ROERBAK SCAMPI’S
Ui, prei in romige knoflooksaus
of
RUNDERCARPACCIO
Parmezaanse kaas, pijnboompitten, balsamico vinaigrette
of
WARME GEKARAMELISEERDE RODE UIENTAART*
Geitenkaas, tijm

˜
ENTRECÔTE BLACK TRUFFLE (200 GR)
Hereford rund, truffel, Parmezaan, rucola, balsamicostroop
of
SALTIMBOCCA ALLA ROMANA
Kalfsschnitzel bedekt met Parmaham en salie, nagesmoord in witte wijn
of
DIKKE ZALMSTEAK AZIATISCHE STIJL
Miso, sesam, bosui, paksoi, venkel, rode peper, gember, citroengras
of
KERALA POMPOENCURRY*
Kaneelrijst, raita met rode biet

˜
CRÈME BRÛLÉE
Van vanille
of
PAVLOVA
Meringue, Mascarpone, rood fruit en saus van rood fruit
of
DAME BLANCHE ZOMERLUST
Vanille roomijs, witte en bruine chocoladesaus, crème fouettée, hazelnoten

MENU III
4-GANGEN
38.-

RUNDERCARPACCIO
Parmezaanse kaas, pijnboompitten, balsamico vinaigrette
of
TONIJN TARTAAR
Yuzu, soja-creme, avocado
of
BEEF TATAKI
Knoflookchips, bosuitjes, sesam, soja, wasabi

˜
MINI KERRIESOEP MULLIGATAWNY
Romige milde kerriesoep, garnaaltjes

˜
RUNDER RUMPSTEAK BÉARNAISE (200 GR.)
Hereford rund, Béarnaisesaus, aardappelmuffin, zeezout
of
ZEEBAARS TOM YAM CHILI
Romige Thaise saus, asperges, citroengras
of
DIKKE ZALMSTEAK AZIATISCHE STIJL
Miso, sesam, bosui, paksoi, venkel, rode peper, gember, citroengras

˜
CRÈME BRÛLÉE
Van vanille
of
PAVLOVA
Meringue, Mascarpone, rood fruit en saus van rood fruit
of
MILLEFEUILLE CLASSIQUE A LA VANILLE
Hazelnoot karamel, karamelsaus

MENU IV
5-GANGEN
45.-

TONIJN OP KROKANTE BRIQUE
milde saus van mierikswortel, ingelegde gember, kappertjes, cressen

of
HOLLANDSE NOORDZEEGARNALEN
Klassiek met cocktailsaus en toast

of
VITELLO TONATO
Kalfsvlees met tonijnsaus, rucola, kappertjes en tonijntartaar

˜
BISQUE DE HOMARD CRÈMÉE
Licht romige kreeftensoep

˜
SPOOM
Van citroensorbetijs en Cava

˜
ENTRECÔTE BLACK TRUFFLE (200 GR)
Hereford rund, truffel, Parmezaan, rucola, balsamicostroop
of
GOPOCHEERDE HEILBOT
Tempura oesters, saus beurre blanc, waterkers

of
ZEETONG MEUNIÈRE
(2 stuks à 250 gr.) remouladesaus

˜
APPEL TARTE TATIN MINUTE
Vanillesaus, vanilleroomijs

of
PAVLOVA
Meringue, Mascarpone, rood fruit en saus van rood fruit
of
CRÈME BRÛLÉE
Vanille
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DINER
Zomerlust ‘Walking Dinner’ menu
49.- per persoon
Hierbij is het de bedoeling dat uw gasten kleine gerechtjes geserveerd krijgen
gedurende het verblijf. Men zou dit staande en/of zittend geserveerd kunnen
krijgen. Deze manier van dineren is zeer geschikt voor grotere gezelschappen
vanaf 30 personen welke graag een avondvullend diner ingevuld zien worden.
De onderstaande gerechtjes worden gedurende uw verblijf geserveerd:

MINI GARNALENCOCKTAIL
MINI RUNDERCARPACCIO
KERRIESOEP MULLIGATAWNY
GEPOCHEERDE HEILBOT
MINI SPOOM
MINI PUNTZAKJE VERSE FRIET MET MAYONAISE
CHATEAUBRIAND BLACK TRUFFLE
MINI SCONE MET BRIE DE MEAUX
MINI PAVLOVA
De Dining room wordt voor een Walking dinner met statafels en enkele ronde
tafels met stoelen ingericht.
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BORREL - RECEPTIE
Een informele borrel of serieuzere receptie bieden wij voor
gezelschappen vanaf 25 personen voor een periode van circa 2 uur.
Afhankelijk van de door u gewenste dag en specifieke dagdeel krijgen u
en uw gasten het volgende aangeboden – voor € 25.00 p.p.
Koffie of thee met vers gebakken Madeleine bij ontvangst.
Onbeperkt consumpties naar keuze, met uitzondering van buitenlands
gedestilleerd.
2 maal koud bittergarnituur
Canapés met gerookte Noorse zalm en Hollandse garnalen
Crostini’s met Parmaham en mozzarella
Crostini’s Serranoham met tapenade
2 maal warm bittergarnituur
Bitterballen
Kipvariantjes
Gehaktballetjes
Bamiballen
Kaasstengels
Op tafel
Banketbakkerszoutjes
Gemengde noten
Diverse rauwkost met low-fat dipsaus in glaswerk

Wenst u verlenging van uw evenement (mits hier voldoende
gelegenheid voor is in verband met andere reserveringen) dan
verzorgen wij dit graag voor € 2,50 p.p. per half uur
Bij gezelschappen vanaf 40 personen werken wij met meer
medewerkers om u evenement succesvol te laten verlopen en
verzorgen wij bovenstaande tegen een meerprijs € 2,50 p.p.
Tijdens uw borrel of receptie is het gebruik van de Dining Room en het
aangrenzende balkon alleen toegankelijk voor u en uw gezelschap.

1

DRANKENARRANGEMENTEN
Om u verder te ontzorgen bij de organisatie van uw evenement bij
Zomerlust bieden wij de mogelijkheid om een passend
drankarrangement te kiezen. Uiteraard bieden wij ook de zogenaamde
‘open bar’, waarbij alles genuttigd kan worden op basis van verbruik in
rekening wordt gebracht. Onderstaand de verschillende opties:

ARRANGEMENT « A »
19.95 per persoon
Cava als aperitief, Zomerlust huiswijnen, Gulpener Pils, alcoholvrij bier,
Radler, mineraalwater, sappen, zuivel, frisdranken, binnenlands
gedistilleerd, koffie en thee

Droog wit: Culemborg Cape White, Westkaap Zuid-Afrika
Zoet wit: Culemborg Moscato, Westkaap Zuid-Afrika
Rosé: Culemborg Blanc de Noir, Westkaap Zuid-Afrika
Rood: Altozano Tempranillo-Syrah, Toledo Spanje

ARRANGEMENT « B »
24.50 per persoon
Cava als aperitief, speciaal geselecteerde wijnen, Gulpener Pils, speciaal
bieren, alcoholvrij bier, Radler, mineraalwater, sappen, zuivel,
frisdranken, binnenlands gedistilleerd, koffie en thee

Droog wit: Viognier, Paul Jaboulet Aîné, Rhône Frankrijk
Rosé: La Promenade, Côtes de Provence Frankrijk
Rood: Pinot Noir, Maison Didier Joubert, Pays d’Oc Frankrijk
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ARRANGEMENT « C »
29.50 per persoon
Cava als aperitief, speciaal geselecteerde wijnen, Gulpener Pils,
speciaalbieren, alcoholvrij bier, Radler, mineraalwater, sappen, zuivel,
frisdranken, binnenlands gedistilleerd, koffie en thee

Droog wit: Sauvignon Blanc, Boschendal, Westkaap Zuid Afrika
Rood: Malbec, Bodega Norton, Mendoza Argentinië

ARRANGEMENT « D »
39.50 per persoon
Champagne als aperitief, speciaal geselecteerde wijnen, Gulpener Pils,
speciaal bieren, alcoholvrij bier, Radler, mineraalwater, sappen, zuivel,
frisdranken, binnenlands gedistilleerd, koffie en thee

Champagne: Brut Reserve, Nicolas Feuillatte, Frankrijk
Droog wit: “Les Sètilles”, Olivier Leflaive, Bourgogne Frankrijk
Rood: St. Emilion Grand Crû Controlée, Chateau Put-Blanquet, Bordeaux Frankrijk
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ALGEMENE INFORMATIE
Service tijden
Lunch 12.00 uur – 17.00 uur
Diner 17.00 uur - 22.30 uur

Ruimte capaciteit
Zittend:
-

Een lange tafel: maximaal 20 personen
Ronde tafels: 2 x 6 personen, 3 x 5 personen, maximaal 27 personen
Ovale tafel: 1 x 12 personen
Tafel met bank: 9 personen

Staand (lopend)
-

Circa 100 personen

Bereikbaarheid en toegankelijkheid
Betaald parkeren maandag t/m zaterdag tot 18:00 uur (donderdag tot 21:00 uur)
zone 7892
Brede open trap naar de Dining Room (er is geen lift aanwezig)

Extra’s
-

-

Menukaarten zijn inclusief en kunnen gepersonaliseerd worden;
Gratis Wifi is beschikbaar;
Eigen muziek in welke vorm ook is in overleg toegestaan;
Er is geen dansvloer aanwezig;
Wij gaan uit van het bij ons 24 uur van te voren bekende aantal personen bij het organiseren
en calculeren van uw evenement (indien het gezelschap op het laatste moment groter
schakelen wij en gaan wij van het nieuwe aantal uit);
Afrekenen kan contant, met pin, credit card of in overleg via het versturen van een factuur na
afloop;
Zelf meegebrachte taart/gebak is toegestaan, hiervoor rekenen wij 2.50 bordengeld per
persoon;
Zelf meegebrachte wijn is in overleg toegestaan, hiervoor rekenen wij 15.00 kurkengeld per
persoon;

Contact
Carel Magermans
e : cmagermans@restaurantzomerlust.nl
m : 06-51209863
Zomerlust Brasserie & Restaurant - Zomerlust 9, 3332 BX Zwijndrecht
T: 078-6822145 - Kvk: 64768082 - BTW: NL8558.29.266.B01
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