Gasteninformatie 2018
BIERKADE 16a | 2512 AB DEN HAAG | Tel: 070 363 33 21
www.etenbijwerelds.nl | info@etenbijwerelds.nl

Inhoudsopgave
Welkom bij restaurant Eten bij Werelds
Openingstijden
Beschikbare ruimtes
Wat heeft Werelds u te bieden
Groepen
Diner
Lunch
Borrel/receptie
Vergaderen
Vergaderen
Overige informatie
Route
Bijlage 1 dinerarrangementen
Bijlage 2 luncharrangementen
Bijlage 3 borrel/receptie

2

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

Welkom bij Eten bij Werelds
Welkom bij Eten bij Werelds, ons restaurant aan de Avenue Culinaire, op de Bierkade Den Haag,
gelegen naast de opstapplaats van de Ooievaart. Wij serveren veel internationale gerechten en een
wisselende lunch- en dinerkaart. Wij werken waar mogelijk met biologische en Fairtrade producten
en gebruiken uitsluitend scharrelvlees en duurzame vis. Kom gezellig langs in ons restaurant of
geniet op ons terras van het uitzicht aan één van de meest historische grachten van Den Haag.

Openingstijden
Eten bij werelds is van dinsdag tot en met donderdag vanaf 17.30 uur geopend voor de
borrel en het diner. In het weekend (vrijdag – zondag) zijn wij ook voor de lunch geopend.
Op vrijdag en zaterdag zijn we geopend vanaf 11.00 uur en op zondag vanaf 12.00 uur.
Uiteraard kunt u deze dagen ook terecht voor de borrel of het diner. Onze keuken is
dagelijks geopend tot 22.00 uur. Op maandag zijn wij gesloten.
Voor grotere groepen, besloten partijen en/of speciale gelegenheden maken we graag een
uitzondering in onze openingstijden.
Voor meetings en vergaderingen bieden wij ons restaurant aan buiten de reguliere
openingstijden.
Reguliere openingstijden:
Maandag:
Dinsdag, woensdag & donderdag:
Vrijdag & zaterdag:
Zondag:

Gesloten
17:30 uur - 0:00 uur
11:00 uur - 0:00 uur
12:00 uur - 22:00 uur
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Beschikbare ruimtes (Afb. toevoegen)
Bij Eten bij Werelds hebben wij diverse beschikbare ruimtes voor uw zakelijke- en
privégelegenheden. Deze zijn onder te verdelen in drie ruimtes: Entreezaal, Barzaal en
terras aan de kade.
Capaciteiten:
Borrel/receptie
Buffet
Vergadering
Groependiner

100 personen
60 personen
40 personen
60 personen

Entree area
De Entree area is de eerste ruimte die u betreedt bij binnenkomst in ons restaurant. Deze
ruimte oogt op het eerste gezicht huiselijk en intiem. Met uitzicht op de kade is dit een
sfeervolle en levendige ruimte. De ruimte is perfect voor meetings waarbij
projectiemateriaal vereist is. Ook voor kleinere gezelschappen, tot 25 personen, is deze
ruimte uitermate geschikt als lunch- of dinerzaal. In theateropstelling biedt de Entree area
ruimte aan 40 personen.
Bar area
De Bar area is de tweede ruimte van het restaurant. Zoals de naam al zegt is de bar hier
gesitueerd, maar ook heeft u zicht op de open keuken. De kleurrijke schildering van de
wereldkaart maakt de ruimte sfeervol en inspirerend. Dit is de perfecte ruimte om met een
groot gezelschap te borrelen of een receptie te houden. Daarnaast is deze geschikt voor
groependiners, boardroom meetings of goed te gebruiken als buffetlocatie. De Bar area
biedt als borrellocatie ruimte aan 40 personen. In een setting van vergaderingen, seminars
of sit-down dinners biedt de Bar area plaats aan 30 personen.
Terras aan de kade
Naast de bovengenoemde ruimtes hebben wij er in de zomermaanden nog een mooie
buitenruimte bij; het terras aan de kade. Bij mooi weer kunt u heerlijk op ons terras aan het
water lunchen, borrelen of dineren. Deze ruimte leent zich perfect voor een zomerse borrel.
Het terras is erg sfeervol met de voorbijvarende boten in de gracht. Ons terras biedt plaats
aan groepen tot 50 personen.

NB: Afwijkende aantallen of speciale wensen kunnen altijd besproken worden met onze
vaste medewerkers. We maken graag een offerte op maat voor u. Daarnaast verzoeken wij
u contact met ons op te nemen indien u een ruimte wenst te huren.
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Wat Eten bij Werelds u te bieden heeft
Algemene informatie voor groepen
Bij Eten bij Werelds kunt u met gezelschappen van diverse grootte heerlijk tafelen.
Afhankelijk hiervan bieden wij u diverse mogelijkheden. Groepen t/m 10 personen bieden
wij de keuze uit onze gerechten van de reguliere lunch- en dinerkaart. Vanaf 10 t/m 45
personen kunt u als groep lunchen en/of dineren bij Eten bij Werelds. Wij bieden u dan de
keuze u onze uitgebreide lunch- en dinerarrangementen, zie bijlage 1. U dient uw keuze en
het exacte aantal personen uiterlijk 5 dagen voor aanvang bij ons bekend te maken, zodat
wij de juiste voorbereidingen kunnen treffen en u optimaal kunnen bedienen. Graag
vernemen wij ook eventuele dieetwensen en allergieën, zodat de chef hier rekening mee
kan houden.
Groependiner
Bij Eten bij Werelds dineert u in een warme, huiselijke sfeer. Restaurant Eten bij Werelds is
zeer geschikt om te dineren met z’n tweeën of met een groot gezelschap. Naar gelang de
reservering is het mogelijk om met 20 personen aan één lange tafel te zitten.
Groepen tot 10 personen kunnen à la carte dineren. Voor groepen vanaf 10 personen
hebben we de eerdergenoemde dinerarrangementen. De meeste arrangementen bestaan
uit keuzemenu’s, zodat eenieder naar wens smakelijk kan dineren. Wij leveren graag
maatwerk, neemt u gerust contact met ons op om uw wensen te bespreken.
Groepenlunch
Speciaal voor groepen hebben wij diverse luncharrangementen (zie bijlage 2). Wij leveren
graag maatwerk, neemt u gerust contact met ons op om uw wensen te bespreken.
Wij bieden diverse standaard arrangementen aan, welke u kunt genieten in het restaurant,
maar ook arrangementen welke u mee kunt nemen. Daarnaast kunt u ook gebruik maken
van onze catering op een door u gekozen locatie.
Groepen tot 10 personen kunnen à la carte lunchen. Groepen vanaf 10 - 20 personen
adviseren wij gebruik te maken van onze Chef’s lunch. Dit is een uitgebreide lunch met een
kopje seizoenssoep, wrap, diverse luxe belegde broodjes en een huisgemaakt taartje.
Optioneel uit te breiden met een glas cava.
Groepen groter dan 20 personen adviseren wij een keuze te maken uit één van onze
lunchbuffetten.

Borrel/receptie
Ook organiseren wij graag uw borrel of receptie bij ons in het restaurant of op locatie. De
barzaal leent zich uitstekend voor borrels en walking dinners. U kunt met grote en kleine
gezelschappen bij ons terreht. Vanaf 35 personen bieden wij u ons gehele restaurant
exclusief aan. Zie bijlage 3 voor onze (luxe) borrelhapjes en walkingdinnermenu.
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Vergaderen bij Werelds
Ook voor uw vergadering kunt u uitstekend terecht bij Eten bij Werelds. Wij faciliteren elk
type meeting voor u en uw collega’s, van seminars tot trainingen. Voor uw presentatie
bieden wij een beamer en projectiemateriaal. Ons team zorgt ervoor dat u niets tekortkomt.
Tussendoor kunt u genieten van een heerlijke lunch of een goed glas wijn om de dag mee af
te sluiten. Graag maken wij voor u een vrijblijvende offerte “op maat”.
De basiskosten (lees; inhuur materiaal, personeelskosten, schoonmaakkosten etc.) zijn
verwerkt in de arrangementprijzen.
Speciaal voor u hebben wij twee voorbeeld vergaderarrangementen samengesteld.
Een dagdeel is bij ons van 10.00 uur tot 13.00 uur of van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Indien u graag op andere tijden werkt, is dat in overleg ook mogelijk.
Het dagdeelarrangement
€ 20,00 p.p.
Flip-over met papier en stiften
Beamer en projectiemateriaal
Onbeperkt koffie en thee met koekjes
Flessen Chaudfontaine sparkling en still
*Uitgebreide lunch bij te boeken tegen meerprijs

Het dagarrangement
€ 50,00 p.p.
Flip-over met papier en stiften
Beamer en projectiemateriaal
Onbeperkt koffie en thee met koekjes
Huisgemaakt gebak
Verse sappen
Flessen Chaudfontaine sparkling en still
Uitgebreide lunch
Borrelhapje + glas wijn ter afsluiting

Een dagdeel vergaderen zonder arrangement?
•
Flip-over (inclusief papier en boardmarkers)
•
Beamer met scherm

Al naar gelang uw wensen zijn er meerdere mogelijkheden voor
Audiovisuele ondersteuning die wij graag voor u regelen.
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€ 25,00
€ 195,00

Overige informatie
Toilet
In de hal bij de entree bevinden zich de toiletten, voor minder valide gasten is deze ook
bereikbaar.
Internet
Wij beschikken over draadloos internet, waar u gratis gebruik van kunt maken.
Sluitingstijd
Sluitingstijden kunnen ten allen tijden verlengd worden in overleg.
Parkeergelegenheid
Parkeren voor de deur is mogelijk tegen betaling met een limiet van 2 uur. Op 1 minuut
loopafstand ligt de parkeergarage Veerkaden, waar u tegen betaling kunt parkeren zonder
limiet. Reist u met het openbaar vervoer dan stoppen trams 1, 15 en 16 stoppen op halte
Bierkade Oost, ongeveer 300 meter van ons restaurant gelegen.

Route en contact

Contact:
Eten bij Werelds
Bierkade 16a
2512 AB Den Haag
070-3633321
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info@etenbijwerelds.nl

Bijlage 1 dinerarrangementen
Menu 1
•

Carpaccio van gerookte rosbief met pestomayonaise,
pijnboompitjes en kappertjes
•

Gebakken gamba’s met quinoa, coulis
van gepofte paprika en schaaldierenkaramel

~

•

Gegrilde runderbavette met mousseline met gerookte boter, babypaksoi en jus van limoenblad
•

Op de huid gebakken vis van het seizoen
met citroenrisotto, groene asperge en citroenolie

~

•
•

Panna cotta met gezouten karamel en roomijs

Koffie of thee naar keuze met huisgemaakte chocolade

Voor degene die vegetarisch eten serveren we als voorgerecht risotto koekjes
met rucola salade en Parmezaan en als hoofdgerecht een spinazietaartje met
feta met groente gyoza’s en teriyaki

€ 31,50
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Menu 2
•

•

Gekonfijte eendenbout met rode biet, truffelaardappel
en crème van vadouvan

Op de huid gebakken zalmfilet met pastinaak, schaaldierenkaramel en
een vleugje witte chocolade
•

Risotto met zwarte knoflook, rucola en Parmezaan

~

•

Gebakken diamanthaas met krokante polenta, snijbonen, bosui en jus
van citroengras en gerookte knoflook
•

Doradefilet met inktvispasta, courgette, gerookte tomaat
en wortelvinaigrette
•

Spinazie taartje met feta, groenten-gyoza’s en teriyaki

~

•
•

Sticky bananencake met boerenjongens en roomijs

Kazen van de familie Bastiaansen met vijgenmosterd en carne de
membrillo
•

Koffie of thee naar keuze met huisgemaakte chocolade

€ 36,50
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Menu 3
•

•

Loempia van rendang met geroosterde komkommer en
taugé salade
Pansoti van gamba met gemarineerde venkel, antiboise en
witte wijn-saffraansaus

•

Kruidengnocchi met lente-ui, gepofte tomaat en parmezaan

~
•

•

•

Parelhoensuprème met hete bliksem, haricot verts,
aardpeer en sherry jus

Gebakken heilbot met gerookte zoete aardappel, paksoi en
dashi beurre blanc

Risotto met zwarte knoflook, met rucola, parmezaan en een gepocheerd
hoeve eitje
~
•

Sticky bananencake met boerenjongens en ijs van zure room
•

Kazen van de familie Bastiaansen met vijgenmosterd en
carne de membrillo

•

Koffie of thee naar keuze met huisgemaakte chocolade

€ 34,50
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MENU 4
Chefs menu
Een 3, 4 of 5 gangen verrassingsmenu
De chef bereidt voor u een fantastisch 3,4, of 5 gangen verrassingsmenu
waarbij hij waar mogelijk rekening houdt met eventuele dieetwensen en/of
allergieën

3- Gangen € 33,50
4- Gangen € 38,50
5- Gangen € 43,50
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Walking Dinner vanaf 25 personen
(Mogelijk tot 90 personen)
Buffet:
• Brood van bakkerij vlinder met diverse tappenade, olijfolie en dukkah
• Caesar salade met Romeise sla, croutons, zachtgekookt ei, ansjovis
dressing, Parmezaanse kaas en gegrilde kip
Geserveerde gerechtjes:
• Klein kopje seizoens soep
• Op de huid gebakken kabeljauw met dragonpasta en
wortelvinaigrette
• Bospaddenstoelenravioli met truffeljus
• Gestoomd broodje met pulled pork, kimchi en chipotle mayonaise
• Dragon gnocchi met krokante knoflook en Pecorino
• Gekonfijte octopus met gemarineerde noedels
Dessert buffet: (optioneel)
• Panna cotta met gezouten karamel
• Proeverij van chocolade
• Dadel-kokos taart

€ 35,50
Optioneel dessert buffet € 6,-
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Bijlage 2. Luncharrangementen lunchbox nog toevoegen

Lunchmenu 1*
(vanaf 15 personen)

• Tomaten-gerooktepaprikasoep
• Maïs en waldkorn bollen
• Biologische kaas van fam. Bastiaansen
• Divers scharrelvlees beleg
• Huisgemaakte jam
• Boter
• Salade gegrilde kip
• Groene salade
• Verse jus d’orange
• Melk
• Karnemelk

€ 17,80

13

Lunchmenu 2*
(vanaf 15 personen)
• Tomaten-gerooktepaprikasoep
• Sandwiches met biologische kaas en pestomayonaise
• Sandwiches dungesneden Waards rund met jalapeñodressing
• Wraps met gerookte makreel, kappertjes en zwarte olijven
• Salade met gegrilde kip
• Groene salade
• Verse jus d’orange
• Melk
• Karnemelk

€ 17,80
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Lunchmenu 3*
(vanaf 20 personen)
• Tomaten-gerooktepaprikasoep
• Sandwiches met biologische kaas en pestomayonaise
• Sandwiches met gerookte makreel, kappertjes en zwarte olijven
• Wraps met gegrilde kip, jalapeño en paprika
• Groene salade
• Melk
• Karnemelk

€ 15,60
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Lunchmenu 4*
(vanaf 10 personen)

Chefs lunchmenu
Een soepje met een variatie van onze heerlijke broodjes en wraps
inclusief een stuk taart naar keuze.
De lunchgerechten bestaan uit 2 halve belegde broodjes en een wrap
per persoon.

€ 14,60
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Lunchmenu 5*
(vanaf 15 personen)

• Piperadesoep met gerookte paprika
• Saté van kippendij
• Pasta met gamba’s
• Quiche
• Aardappelgratin
• Tabouleh salade met dadels, pompoenpitten en gedroogde tomaat
• Groene salade

€

*Alle luncharrangementen kunnen worden uitgebreid. Een aantal suggesties:
Vers fruit
Frietjes
Runderkroket
Huisgemaakt gebak (indien niet inclusief)
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€ 3,80
€ 4,00
€ 3,80
€ 4,30

Bijlage 3. Borrel/receptie
Dranken
Tijdens uw borrel of receptie hebben wij verschillende barsuggesties:
Werelds bar
Assortiment bestaande uit: frisdranken, bier van de tap en wijn. Wij bieden u deze dranken
tegen een prijs van €3,30 per drankje aan. Rekent u voor uw borrel op 2,5 drankjes per
persoon per uur.
Dranken op nacalculatie
Keuze uit het gehele drankassortiment. Wij zullen alle bestelden dranken op nacalculatie in
rekening brengen tegen het reguliere tarief.

Prijslijst dranken
Koffie, thee
Divers frisdranken
Diverse sappen
Warsteiner Pils
Wisseltap bier
Port, sherry, vermouth
Binnenlands gedistilleerd
Buitenlands gedistilleerd
Diverse likeuren
Wijn

v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,20
2,50
2,60
2,50
3,70
3,00
3,40
3,30
3,60
4,10

Drankenarrangementen
Standaard
Bestaande uit:
Warsteiner tapbier
Wijnen (rood, wit, rosé)
Frisdrank
Koffie/thee
Diverse warme snacks
€ 9,50 p.p. p/u
Vanaf 10 personen, minimale duur 2 uur.
Deluxe
Bestaande uit: Tapbieren (Warsteiner & Wisseltap)
Speciaalbieren op fles
Gedistilleerd (binnenlands en buitenlands)
Wijnen (rood, wit, rosé)
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Frisdrank
Koffie/thee
Diverse warme snacks
€ 17,50 p.p. p/u
Vanaf 10 personen, minimale duur 2 uur.

Fingerfood
- Brood van bakkerij Vlinder met tappenade & dukkah
- Edamame
- Rundvleesbitterballen (6)
- Kipnuggets (6)
- Groenten gyoza’s (8)
- Kaassouffle’s (8)
- Plateau charcuterie
- Gemengde nootjes
- Gemengd bittergarnituur (30)
- Olijven

€ 5,70
€ 5,90
€ 5,70
€ 5,70
€ 5,70
€ 5,90
€ 10,10
€ 2,10
€ 20,60

* Canapés luxe belegd met o.a. eendenborst, zalm & rosbief € 2,20 p.st.
(te bestellen vanaf 10 personen, minimaal 5 dagen van tevoren)
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