
Biologische hamburger
Hamburgers maken we zelf van het biologische 

rundergehakt van Deventer slagerij De Groene Weg.

Pure Africa
Wij serveren koffie van de jonge Deventer 

onderneming Pure Afrika. Zij hebben een grote liefde 

voor koffie uit Afrika. Van iedere verkochte kilo 

koffie gaat er een euro naar microkredieten voor 

boeren in Rwanda. Onze biologische thee komt van 

Deventer ondernemer Van Bruggen.

Kunst van Mutebi
Deze zomer exposeert de Ugandese kunstenaar Fred 

Mutebi in het Volkshuis. We worden blij van zijn 

kleurrijke kunstwerken die hij schetst op hout en 

daarna in verschillende lagen print. Fred werkt in 

Nederland samen met de stichting Kinderen van Uganda. 

Wij verkopen ansichtkaarten van zijn werk.

Monumentaal pand
Het pand was oorspronkelijk in gebruik als koetshuis. 

Tijdens de tweede Wereldoorlog werd het gevorderd 

door de bezetters. Daarna kwam het in handen van 

de woningbouwvereniging die het restaureerde. Vanaf 

2000 huurt stichting Volkshuis het pand van Ieder1. 

In januari 2012 werden de bovenverdiepingen verwoest 

door een grote brand. Op 1 oktober van dat jaar 

vierden we de heropening van de zalen. 

Feestje vieren, cursus geven en vergaderen
Onze zalen op de eerste en tweede verdieping zijn 

modern ingericht en zeer geschikt voor heidagen, 

vergaderingen en cursussen. De J&R-zaal op de eerste 

verdieping biedt plaats aan twaalf personen. De Leo 

Kuypers-kamer is zeer geschikt voor coachgesprekken 

en besprekingen met twee tot vier mensen. De 

Pactum-zaal op de tweedeverdieping bestaat uit een 

sfeervolle zolder met plaats voor veertig personen. 

Deze zaal leent zich uitstekend voor trainingen, 

workshops, vergaderingen, recepties en feestjes. De 

zalen zijn voorzien van digiborden. Onze medewerkers 

verwennen je graag met de lekkerste hapjes en 

drankjes.

Wifi code:

NETWERK: volkshuis deventer 
WACHTWOORD: 0nbeperkt

(0 = nul)

Laat je ongewoon goed in de watten leggen 
Het Volkshuis is een ongewoon goed lunchcafe in 

hartje Deventer. Ongewoon omdat er twintig mensen 

met een verstandelijke handicap werken. Goed omdat 

we de lekkerste gerechten en dranken serveren die 

we maken van verse producten, het liefst biologisch 

en uit de regio. In het Volkshuis is plaats voor 

veertig gasten; we hebben een terras, verhuren zalen 

en verzorgen catering. 

Wisselend menu
Vanaf 2017 hebben we ieder seizoen een ander menu. 

Daarmee verrassen we onze gasten met gerechten 

die bij het weer passen. Onze medewerkers gaan de 

uitdaging aan om iedere drie maanden andere gerechten 

te koken. We zijn trots op onze nieuwe inrichting, 

bedrijfskleding en logo. 

Partner stadhuistuin
We zijn de trotse partner van de Deventer 

stadhuistuin. Onze medewerkers plukken zelf de 

kruiden en ingredienten en maken er fantastische 

gerechten van. Check ons bord. 

Lokaal bier
Deventer stadsbrouwerij en proeflokaal Davo levert 

ons de heerlijkste bieren waaronder het zeer 

populaire D’iesseltje dat gemaakt wordt ter ere van 

het 1250-jarig bestaan van Deventer.

Onze oesterzwammen groeien op lokale koffie
De oesterzwammen in onze bitterbal worden gekweekt 

door de Deventer ondernemer Michel Brans. De zwammen 

groeien in grote zakken van vijf kilo op koffieresidu 

dat bij ons en andere lokale ondernemers opgehaald 

wordt. Circulair, lokaal en vooral heel erg lekker.

De lekkerste kip krijgt het beste voer
Wij serveren Poulet d’Yvonne. Deze kip heeft 

uitgebreid buiten kunnen scharrelen op een 

diervriendelijke boerderij in Frankrijk. De Poulet 

d’Yvonne krijgt uitsluitend plantaardig voedsel en 

geen groeibevorderaars of antibiotica. Dit heeft als 

resultaat een heel smaakvol stukje kip.

Kleine Overstraat 97A
7411 JK Deventer

contact
0570-600254

beleef@volkshuisdeventer.nl

www.volkshuisdeventer.nl

 follow us @volkshuisdeventer

 follow us @volkshuisdeventer

 like us & check in @
www.facebook.com/volkshuisdeventer

1 Monchougebak met bosvruchten 3,00

2 Appeltaartpunt 3,00

3 Appeltaart glutenvrij 3,50

4 3 Soesjes met hangop en

 zelfgemaakte confiture 3,00

5 Roombotervanillecake 2,00

6 Vette toef slagroom 0,75 

7 Zelfgemaakte bonbons per stuk  0,40

 Check ons bord voor de specials

20 Koffie 2,00

21 Espresso 2,00

22 dubbele espresso) 3,00

23 Cappuccino 2,30

24 Koffie Verkeerd 2,30

25 Latte Macchiato 2,70

26 Decafe 2,30

27 Bambucino 2,30

28 Soya Macchiato 2,70

29 Thee 2,00

30 Verse muntthee 2,50

MACHTIG 
MOOI GEBAK

BIOLOGISCHE 
KOFFIE EN THEE 

zelf bedacht, gekneed en gebakken

uit Africa uit Deventer 

ongewoon goed:
Ongewoon: omdat we hier werken met mensen met een 

beperking die graag hun talenten laten zien 

Goed: omdat we er alles aan doen om jou als gast in 
de watten te leggenwww.volkshuisdeventer.nl

Deventer Boekenmarkt
5 augustus



Een sandwich wordt geserveerd met een kopje bouillon. 

glutenvrij brood mogelijk.

SANDWICHES
prachtig, biologisch vierwinden brood

150 Sandwich grillmaster 5.00

Twee geroosterde boterhammen tomatentapenade, 

gegrilde groenten en brie

151 Sandwich poulet d’Yvonne 6.00

Twee geroosterde boterhammen met peterselie- 

boter, Franse scharrelkip, gemengde groenten 

en zelfgemaakte pesto

152 Sandwich groene oceaan 6.00

Twee geroosterde boterhammen met peterselie- 

boter gerookte zalm en zelfgemaakt pesto 

105 Griekse vegetarische salade 9,00

met feta, rode ui, olijven, tomaat, cashewnoten,  

oregano en tzatziki

106 Caesarsalade 9,00

met croutons, gekookt ei, sperzieboontjes, 

ansjovis, sla, spek en kaasdressing

107 Salade gerookte zalm 9,00

met zelfgemaakte aardappelmaiskoekjes en 

kruidenmayonaise

108 Side salade 2,50

Fijne, simpele salade voor erbij

ONZE ZELFGEMAAKTE

SALADES
geserveerd met brood en peterselieboter 

ONZE ZELFGEMAAKTE

SOEPEN
geserveerd met brood en peterselieboter 

100 Verse tomatensoep 5,50
 met verse basilicum

101 Zomersoep 5,50
 check ons bord

KLASSIEKERS
de echte klassiekers van het Volkshuis

120 Volkshuis lunch 9,50 

zelfgemaakte biologische runderhamburger met 

tomaat, mozzarella, basilicummayonaise en frietjes

121 Rijk gevuld vegetarische quiche 7,00

met cashewnoten, broccoli, groentes en brie

122 Broodplateau  5.00

met tomatentapenade en tzatziki

Hollands glorie 7.00

125 Twee boterhammen met twee biologische 

rundvleeskroketten en mosterd

Uitsmijters

130 Boerenbelegen kaas 7.50

131 Oude kaas 7.50

132 Ham 7.50

133 Ham/Kaas 7.50

Pannenkoeken glutenvrij mogelijk

135 Naturel 4,50

136 Kaas 6,00

137 Spek 6,00

138 twee soorten beleg 7,00

Lekkere snack

139 Biologische portie frietjes 4,00

met mayonaise

140 Bitterballen vlees of vegetarisch,(8 stuks 7,00

141 Bitterballen oesterzwammen 7.00

veganistisch, 6 stuks

142 Tortilla chips 5,00

met tomatentapenade en tzatziki

proef onze biologische frisdrank van de maand

BIOLOGISCHE 
SAPPEN
40 Bio frisdrank van de maand 3,50

41 Appelsap uit Terwolde 2,20

42 Appelmangosap 2,50

43 Verse jus d’organe 3,50

44 Frambozensiroop  1,40

45 Perendiksap 1,40

46 Limoensiroop 1,40

heerlijk koel en verfrissend
FRISDRANKEN
51 Coca Cola 2,20

52 Coca Cola light 2,20

53 FantaSinas 2,20

54 KinleyTonic 2,20

55 Bitterlemon 2,20

56 Cassis 2,20

57 7-Up 2,20

58 Chaudfontainerood 2,20

59 Chaudfontaineblauw 2,20

60 Icetea 2,20

61 Rivella 2,20

ZUIVELDRANK
heerlijk verse zuivdeldrankjes

31 verse smoothie 3,50

32 Melk 1,50

33 Karnemelk 1,70

34 Fristi (yoghurtdrank) 2,30

35 Koude chocomel 2,30

35 Warme chocomel 2,50

36 Babycino opgeschuimde melk 1,00

BIER EN
BIOLOGISCHE WIJN

70 Rose huiswijn 3,80

71 Rode huiswijn 3,80

72 Witte huiswijn 3,80

73 Zoete witte wijn 3,80

74 Pils 2,70

75 Radler citroen 2,70

76 Alcoholvrijbier 2,70

77 SURF ALE 3,50

78 Davo D’iesseltje 3,50

79 DAVO IPA 3,50

davo bieren staadsbrouwerij & proeflokaal

110 Apenzaken 3,00

Boterham met boerenroerei

111 Italiaanse boterham 4,50 

Met mozzarella, tomaat en basilicummayonaise

112 Terug van weggeweest 4,50

Boterham met geitenkaas, walnoten en honing

113 Sandwich bikkel van de maand 4,50

wentelteefje met kaneel appel en ijs

MOOIE
VIERWINDENBOTERHAM

voor de kleine trek

Deventer op stelten
6 t/m 8 juli)


