DERTIEN NODIGT UIT
VERKEN LOKAAL/BIOLOGISCH ROTTERDAM AAN TAFEL
VAN KLEIN TOT GROOT GEZELSCHAP
Oh, my local goodness!

Schiedamse Vest 30
3011 BA Rotterdam
010 - 433 39 69

GEOPEND
Woensdag-Maandag:
16:00-24:00 uur
Zaterdag & Zondag:
13:00-24:00 uur
info@dertienrotterdam.nl
www.dertienrotterdam.nl
restaurantdertien
dertienrdam

Voor groepsreserveringen is het restaurant 7 dagen
per week beschikbaar. Wij verzorgen graag in overleg
een arrangement op maat voor jullie gelegenheid.
Voor aanvraag en informatie kunt u contact
opnemen via info@dertienrotterdam.nl

KOM MET JOUW GEZELSCHAP BIJ
DERTIEN VOOR EEN BORREL, LUNCH OF
DINER, EEN WORKSHOP OF EEN GAAF
FEEST!

Dertien is dé zaak om met jouw vrienden, familie of
collega’s samen te genieten. Je kunt bij ons
natuurlijk lunchen of dineren, maar wat denk je van
een leuke borrel, een kookworkshop met diner of jouw
feest tot in de late uurtjes.

BORREL EN PROEVERIJ

Onze borrelkaart staat naast de beroemde
Pulled Pork Bitterballen vol met lekkers. En als jullie
bij de borrel denken aan shared dinning of small plates
dan halen we met gemak de inspiratie uit de gerechten
van het seizoen.
En dan de drank! Naast de open wijnen,
biologische sappen en frisdrank en de bieren van tap
hebben we een hele drankenkaart van gin naar sake en
van madeira naar jenever.
Met ons onderscheidende assortiment in de bar
kunnen we ook een bijzondere proeverij
organiseren rondom een drank naar jullie keuze, zoals
Nederlandse Gins, Craftbeer uit de
Benelux, wat zijn Vin de Natures?, welke Whisky Types
zijn er? Om maar een paar voorbeelden te noemen.
Neem contact met ons op voor een unieke borrel of
proeverij helemaal naar jullie wensen.

LUNCH OF DINER

Wij hebben meerdere tafels waar je met 10 of meer
gasten kunt dineren. Voor 12 of meer gasten kunnen
we zelfs een apart gedeelte van het restaurant voor jullie
reserveren. Onze maximum capaciteit is 90 gasten.
Wij nodigen je met plezier uit om een kijkje te komen
nemen en mochten er na het lezen nog vragen zijn dan
horen wij deze graag. Je kunt natuurlijk altijd een afspraak
met ons maken via info@dertienrotterdam.nl om samen
te kijken naar alles wat we voor jullie kunnen doen.

ARRANGEMENTEN

Voor een groep hebben wij een aantal vaste
arrangementen. Wij werken met dagverse producten
van ons lokale netwerk van fokkers, boeren en telers
en maken daar dagelijks een spannend menu van.
Wij kiezen voor jou een selectie van de voorgerechten
als eerste gang en de nagerechten en je kunt op
de avond kiezen voor een vis, vlees of groenten

hoofdgerecht. Graag horen we van jullie of er
eventuele dieetwensen zijn in jouw gezelschap.
Het arrangement bestaat uit een 3, 4, 5 of 6 gangen
verrassingsmenu, inclusief drankjes tijdens het diner.
Hierbij bieden wij van harte ons wijnarrangement aan,
maar je mag natuurlijk ook iets anders drinken,
bijvoorbeeld één van onze biologische sappen of
huisgemaakte frisdranken. Ook zijn koffie of thee aan
het einde van het diner inbegrepen. Het arrangement
is exclusief een aperitief (de borrel vooraf).
De prijzen voor het 3, 4, 5 en 6 gangen arrangement
zijn respectievelijk 45,- / 55,-, / 65,- en 75,- euro per
persoon. Er geldt een 5% service fee over het gehele
bedrag (tip voor het bedienend personeel). Als aperitief
kun je kiezen uit het huisaperitief, een prachtig glas
mousserende wijn van het seizoen, de cocktails of één
van onze G&T’s maar een lekker biertje, huisgemaakte
frisdrank of biologisch sapje kan natuurlijk ook!

WORKSHOP OF EXCURSIE

We krijgen heel vaak de vraag: “hoe doen jullie dat
nou?”. De mannen van de keuken gebruiken veel
technieken en ambachten die tegenwoordig veel
aandacht krijgen: worsten maken, zuurkool fermenteren,
groente verssappen, koken met het lokale aanbod, het
zijn zo maar voorbeelden van technieken die door ons
dagelijks gebruikt worden.
Nu kunnen jullie ook leren om deze technieken onder
de knie te krijgen. Wij leren jullie wat wij doen en
aansluitend kunnen we een mooi diner verzorgen als
beloning voor het “harde” werken.
Willen jullie zien en proeven waar al het moois vandaan
komt waar wij mee werken? Dan kunnen we ook een
excursie verzorgen naar één van onze boeren, telers,
brouwers of vissers.
Alle workshops en excursies zijn maatwerk en we gaan
graag met jullie in overleg voor jullie wensen.

FEEST BIJ DERTIEN!

Wist je dat je bij Dertien terecht kunt tot in de late
uurtjes voor jouw feest?
Heb je iets groots te vieren en wil je na het diner nog
lang niet weg, dat kan! Wij kunnen Dertien in een
handomdraai omtoveren naar een club met een bar op
de entresol en de bovenverdieping als dansvloer.
Hebben jullie plannen voor een mooi feest, kom dan
langs en maken we er samen een topavond van!

