Winter
Laat je ongewoon goed in de watten leggen
Het Volkshuis is een ongewoon goed lunchcafé 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.
Stichting Het Volkshuis Deventer werd in 2000
opgericht om de integratie en participatie van
mensen met een verstandelijke
beperking in de Deventer
samenleving te stimuleren.

Machtig

WARME DRANKEN

MOOI
HUISGEMAAKT GEBAK

ALLE KOFFIESPECIALITEITEN ZIJN OOK

Zelf bedacht, gekneed en gebakken

29. Thee
30. Verse muntthee

2. Appeltaart

MOGELIJK MET SOJAMELK EN KOFFIESIROOP

3.60

Volkshuis klassieker, met of zonder slagroom

3. MON RIAN

4.00

monchoutaartje met heerlijk fruit. Glutenvrij

4. WORTELTAART

4.00

Komt een konijn bij de bakker

5. Toef slagroom

0.75

Slagroom

6. BONBON
Huisgemaakte bonbons in diverse smaken

0.60

2.10
2.60

Eventueel met honing

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
31.
36.
37.
19.

Koffie
2.10
Espresso
2.10
Dubbele espresso
3.10
Cappuccino
2.50
Koffie verkeerd
2.50
Latte Macchiato
2.80
DecafE
2.40
Bambuccino
2.40
Siroop-shot voor in de koffie 1.00
Warme chocomel
2.60
Warme chocomel met slagroom 3.35
Kindercappuccino met		
marshmallows
2.70
Warme chocolademelk met melkschuim

Z U I V E L
32.
33.
34.
35.

Biologische melk
Biologische karnemelk
Fristi
Koude chocomel

1.60
1.80
2.40
2.40

BIOLOGISCHE

BIER
EN
BIOLOGISCHE WIJN

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

70.
71.
72.
73.
74.

SAPPEN
Bio frisdrank van de maand
Appelsap uit Terwolde
Appelmangosap
Verse jus d’orange
Framboosranja
Huisgemaakte kombucha
Yoghurtsmoothie met vers fruit
Verse jus d’orange
met rood fruit

3.60
2.30
2.60
3.45
1.85
2.60
3.75
3.50

RosE
Rode huiswijn
Droge witte huiswijn
Zoete witte wijn
Grolsch

3.80
3.80
3.80
3.80
3.00

Prachtig pils uit Enschede

75. Grolsch Radler citroen
76. Alcoholvrij bier
77. Davo Surf Ale

2.80
2.70
4.40

Fris, blond, hoppig bier met tinten van ananas en |\\
citrus 6,5%
6,5%

Frisdranken
51.
52.
53.
54.

Coca cola
Coca cola light
Fanta sinas
Ginger ale

2.30
2.30
2.30
2.60

Geserveerd met munt en citroen

55.
57.
58.
59.
60.
61.

Bitterlemon
7-UP
Chaudfontaine rood
Chaudfontaine blauw
Ice tea
Rivella

2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30

78. Davo Weizenbock

4.80

Lekker zwaar bockbier, diep robijnrood van kleur,
met de frisse smaak van een Weizen 8,5%
8,5%

7 9. Davo IPA

4.80

gebalanceerd en aangenaam hopkarakter, mooie balans
van bitter en zoet 7,5%
7,5%

SOEP
100. Indiase wortel/linzensoep

5.50

Met wortel, curry en citroen

101. Erwtensoep

5.50

Met worst en roggebrood (// kan ook vegetarisch)

salades
105. Groentegeit

High tea
Vanaf 2 personen verzorgen wij een high tea. Deze bestaat uit
verschillende kleine hapjes van de kaart, onbeperkt koffie
en thee en 1 glas verse jus d’orange. 15.95 per persoon,
alleen na reservering.
8.50

Geitenkaas gebakken in sesam met groenten
van het seizoen en robuuste sla

106. KEIZERSALADE

9.00

Klassieke salade met croutons, ansjovis,
romanasla, harico verts, parmezaan en pancetta

107. SALADE ZALM

9.50

Gezonde salade met gerookte zalm,
kreeftenmayonaise, gepocheerd ei, hollandse
kropsla, toast en rode ui

HEERLIJKE

BOTERHAM
114. Boterham zalm

6.50

Dik gesneden boterham (desembrood
desembrood)), zalm,
gepocheerd ei, tuinkruiden

115. Geroosterde boerderij boterham

6.50

met gebakken pancetta, groene asperges, haricot verts,

TOSTI

en ricotta // kan ook vegetarisch)

116 Groene boterham

6.25

Dik gesneden boterham met doperwtenhumMus,
geroosterde wortel, munt en kruidensla

150. Vegan

4.50
117. Sallandse boterham

edelgist, tomaat, bloemkool

Belegen kaas ‘Deventer roem’, truffelmayonaise,

151. Croque monsieur

6.50

Ham, kaas, bechamel, gruYEre, confituRE

152. tosti

3.80

Ham, kaas van kaashandel ‘de brink’, mayo of curry

kruidensla, geroosterde groenten

6.50

Warm
120. Hamburger 		 11.50
Runderburger op een broodje met pancetta, kaas
en zoetzure groenten. Geserveerd met friet en sla

UITSMIJTERS
Alle uitsmijters worden gebakken met drie verse eieren en
geserveerd op twee biologische boterhammen.
Spek en kaas worden meegebakken.

108. Uitsmijter Italiaanse boer 		 8.50
Uitsmijter met gebakken pancetta en gesmolten geitenkaas

122. Kroket, friet en sla 		 8.00

109. Uitsmijter zalm 		 9.00

Rundvlees- of oesterzwamkroket met friet en mayonaise

Uitsmijter met koude gerookte zalm

125. Hollands glorie 		 7.00

128. Spek/kaas 		 8.00

Twee boterhammen, twee biologische rundvleeskroketten,
mosterd

129. Spek 		 7.50

126. Deventer glorie 		 7.00
Twee boterhammen, twee oesterzwamkroketten, mosterd

127. KAASFONDUE 		 11.00
Pannetje kaasfondue met brood, vlees en groenten
om te dippen

130. Jonge kaas

		 7.50

131. Deventer roem 		 7.50
Heerlijke Deventerse oude Kaas, pittig en romig

132. Ham 		 7.50

133. Ham/kaas 		
8.00

148. BROODJE ROOKWORST 		 7.00
Met zuurkool en mosterd

FRITUUR & BORREL

PANNENKOEKEN

139. Biologische friet met mayo 		 4.00

Alle pannenkoeken worden geserveerd met poedersuiker
en stroop.

140. Biologische bitterballen
vlees, 6 stuks 		 6.00

134. KLEINE pannenkoek 		 7.00

141. Bitterballen oesterzwam, 6 stuks 		 6.00

135. Naturel 		 6.50

142. koude BORRELplank 		 9.50

136. Kaas 		 7.00

met kazen van kaashandel ‘de Brink’, verschillende soorten
droge worst en brood met smeersels

137. Spek 		 7.00

143. Warme en koude borrelplank 		 9.50
Twee soorten bitterballen en brood met smeersels

met ijs en rood fruit

138. Spek/kaas 		 8.00

Kombucha
Sinds deze herfst is Anna onze huisbrouwster. Samen met de medewerkers fermenteerde ze de eerste
twee soorten Kombucha: Bergamot blauwe druif en Sencha appel. Dat zorgt voor een heerlijk frisse
drank die erg goed is voor je gezondheid vanwege de probiotica die erin zitten. De drank is honderden
jaren geleden bedacht door de Chinese fysicus Kombu en men dronk het om jong te blijven. Nu dus
bij het Volkshuis iedere week een andere smaak!

Wisselend menu
We hebben ieder jaargetijde een ander menu. Biologisch en met het seizoen mee. Onze medewerkers
gaan de uitdaging aan om iedere drie maanden andere gerechten te koken. We zijn trots op onze
inrichting, bedrijfskleding en logo. Het is modern, stoer en warm met veel verschillende elementen;
omdat wij allemaal anders zijn en toch bij elkaar horen.

Lokaal bier
Deventer stadsbrouwerij en proeflokaal Davo levert ons de heerlijkste bieren.

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 die bij lokale ondernemers opgehaald
wordt. Circulair, lokaal en vooral heel erg lekker. Ook de paddenstoelen die wij in diverse gerechten
gebruiken komen van deze kwekerij.

Nieuwe website
Onze nieuwe website is met veel liefde gemaakt door Webheads met prachtige foto’s van Mariëlle
Dolman van Vormbeeldig. Ze heeft onze medewerkers neergezet zoals ze hier alle dagen aan het
werken zijn: serieus en vrolijk met veel liefde voor ons vak.

Muur
Onze nieuwe terrasmuur is geschilderd door HKU-student illustratie Timber. Hij vroeg alle medewerkers
om hem een woord mee te geven ter inspiratie. Zij kwamen met: welkom, vrolijk, gezellig, sfeervol en
een ongewoon goede werkplek met heerlijk eten, gebak en koffie. We hebben de muur echt samen
gecreëerd en zijn daar enorm trots op.

Biologische hamburger
Hamburgers maken we zelf van het biologische rundergehakt van
Deventer scharrelslagerij Neijenhuis.

Pure Afrika
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.

Monumentaal pand
Ons 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 Kuyperskamer is zeer geschikt voor coachgesprekken en besprekingen met twee
tot vier mensen. De Pactum-zaal op de tweede verdieping 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: @volkshuisdeventer
WACHTWOORD: 0nbeperkt (0 = nul)
Kleine Overstraat 97A • 7411 JK Deventer
0570-600254 • beleef@volkshuisdeventer.nl
www.volkshuisdeventer.nl
follow us @volkshuisdeventer
follow us @volkshuisdeventer
like us & check in
@www.facebook.com/volkshuisdeventer

