
Eten en drinken bij 
Grand café & boetiekhotel De Verééniging

Maak kennis met onze culinaire hoogstandjes en laat je inspireren door 

alle (h)eerlijke, pure en gezonde versnaperingen voor jullie eigen feest, 

bijeenkomst of evenement. 

We werken graag met dagverse ingrediënten passend bij de seizoenen, 
waarbij kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Deze 
aspecten spelen dan ook een belangrijke rol in de keuze van onze 
ingrediënten of het nu gaat om een high tea, lekkere borrelhapjes of een 
mooi driegangenmenu. Onze chefs maken alles met veel liefde en passie 
voor je klaar. 

Zo komt ons vlees van ‘De Hoeve’, een biologische slagerij dat zijn rundvee, 
varkens en gevogelte uitsluitend herbergt op landerijen in Twente en de 
Achterhoek. Werken we met vis voorzien van het MSC keurmerk, dat staat 
voor een duurzame vangst met beperkte schade voor de leef-omgeving. 
Ook verwerken wij, waar mogelijk, biologisch geteelde aardappels, groente 
en fruit in onze gerechten en gebruiken we brood van lokale bakkers, die 
hun eigen graanteelt hebben in Twente. Dit betekent verantwoord genieten! 

Namens team Grand café De Verééniging
was getekend,

Frank en Simon Hendriks
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“	We	werken	graag	met	dagverse
	 ingrediënten	passend	bij	de	seizoenen,		
	 waarbij	kwaliteit	en	duurzaamheid	
	 hoog	in	het	vaandel	staan.”
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> GEBAK & LEKKERNIJEN 
• Stork fudge koekjes ........................................................................................p.st. € 0,90
• Oma’s cake ........................................................................................................p.st. € 1,35
• Diverse mini eclairs .........................................................................................p.st. € 1,15
• Mini muffin ........................................................................................................p.st. € 1,10
• Bonbon bullet (2 p.p.) .....................................................................................p.p. € 3,50
• Petit patisserie (2 p.p.) ...................................................................................p.p. € 3,00
• Petit-four assorti ..............................................................................................p.st. € 3,25
• Twentse krentenwegge  ................................................................................p.p. € 2,25
• Gesorteerd ambachtelijk gebak ...................................................................p.st. € 4,00
• Taarten-buffet (vanaf 25 pers.) ....................................................................p.p. € 5,00

Gebak of taart voorzien van een foto of afbeelding is mogelijk. Hiervoor geldt een 
meerprijs van minimaal € 0,50 per stuk.

Bruidstaart
Een bruidstaart is zo persoonlijk dat wij deze graag door jullie zelf laten verzorgen.
• Servicekosten* ...............................................................................................p.p. € 1,75

   *   Incl. het gebruik van servies, bestek & servetten, het snijden/uitserveren van de taart
  en het contact met de leverancier

Afternoon tea (v.a. 2 pers.) ..............................................................................p.p. € 13,50
Deze bekende pot thee word onbeperkt geserveerd met diverse theesoorten en 
een etagère met scones, clotted cream, handmade jam & curts, tea sweets (mini 
gebakjes en bonbons) en bread gemaakt van gedroogd fruit. Voor de liefhebber is 
er ook koffie.

High tea (v.a. 2 pers.) .........................................................................................p.p. € 18,50
Onze ‘Afternoon tea’ wordt uitgebreid met diverse heerlijke sandwiches.

Tea party (v.a. 10 pers.) ....................................................................................p.p. € 23,50
Onze ‘Afternoon tea’ wordt geserveerd op een mooie buffettafel en uitgebreid met 
fingerfood sandwiches, een pasteitje met heerlijke paddenstoelenragout, saucijzen-
broodjes, parmaham en kaasstengels.



> LUNCH
Assortiment minibroodjes ................................................................................p.st.  € 3,50
Heerlijk ambachtelijke bolletjes belegd met rauwkost, diverse kaassoorten, luxe 
vleeswaren en gerookte zalm.

Assortiment sandwiches ..................................................................................p.st. € 3,25
Luxe boeren-sandwiches belegd met rauwkost, diverse kaassoorten, 
ambachtelijke vleeswaren, gerookte vis, heerlijke ossenworst en filet americain.

Chefs lunch  .........................................................................................................p.p. € 13,50
Twee rijkelijk belegde luxe bolletjes en een sandwich, weckpotje Zuivelhoeve 
yoghurt met bos-vruchten en granola, verse jus d’orange en melk op tafel.

Lunch-uitbreiding
Hip & Healthy
• Smoothie Strawberry & more .......................................................................p.p. € 3,00
 (aardbei, sinaasappelsap en banaan)
• Smoothie Popeye ............................................................................................p.p. € 3,50
 (yoghurt, spinazie, appelsap en banaan)
• Huisgemaakte soep van de dag (vegetarisch)  ........................................p.p. € 3,50
• Quiche (vegetarisch) .......................................................................................p.p. € 4,00
• Frisse salade met gedroogde tomaat en feta ..........................................p.p. € 5,00     

Klassiek   
• Oma’s tomatensoep met balletjes ..............................................................p.p. € 4,50
• Saucijzenbroodje .............................................................................................p.p. € 4,00
• Broodje van dobben kalfskroket ..................................................................p.p. € 4,50
• Broodje warme procureurham honingsaus ..............................................p.p. € 5,00                                      
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> DRANKEN 
Fluitje pils ......................................................................€ 2,50
Vaasje pils .....................................................................€ 2,90
Pils 0.0............................................................................€  2,50
Bok bier ..........................................................................€ 4,00
Weizen bier ...................................................................€ 4,00
Twentse espresso ......................................................€ 2,60
Twentse koffie .............................................................€ 2,60
Cappuccino ...................................................................€ 2,80
Thee ................................................................................€ 2,60
Verse munt/gember thee .........................................€ 3,80    
Cola, sinas, 7up, Cassis, spa blauw/rood .............€ 2,75
Jus d’orange .................................................................€ 2,80
Ginger ale, Tonic, Bitterlemon, Rivella ....................€  2,80
Dubbelfris, Crystal Clear, Ice tea ..............................€ 2,80
Fristi, chocomelk, appelsap ......................................€  2,80
Huiswijn rood/wit/rosé.......................................v.a. €   4,00
Prosecco flesje  ...........................................................€ 7,50
Hugo, Aperol Spritz .....................................................€ 4,50   
Buitenlands gedistilleerd....................................v.a. € 4,00
Likeuren...................................................................v.a. € 4,85



Receptie/Borrelarrangement (v.a. 25 pers.) ...............................................p.p. € 22,25
Heb je iets te vieren? Een zakelijk succes, jubileum, afscheid, pensioen of bijvoor-
beeld het behalen van je master. Iets waar je toch graag even aandacht voor hebt? 
De Verééniging heeft een passend 2-uurs receptie/borrelarrangement.

Hollands drankplateau
• Vijf bieren op de tap
• Drie bieren op de fles
• Alcoholvrij bier 0,0% en Radler 0,5%
• Frisdranken en jus d’orange
• Huiswijn (rood, wit en rosé)
• Jägermeister en Nobeltje
• Jonge jenever, bessenlikeur, kersenlikeur en citroenjenever
• Port, Sherry, Vieux, Rum, Apfelkorn en Vermouth

Diverse hapjes
• Een ronde met de welbekende Van Dobben bitterbal
•  Een ronde gemengde koude bittergarnituur inclusief o.a. meloen & parmaham, 

os-senworst piccalilly op crostini, canapé gerookte zalm, canapé carpaccio, brie op 
crostini met honing en walnoot, een lekker gehaktballetje met Amsterdamse ui

•  Mooie charcuterie borrelplanken op tafel met daarop fijne worstsoorten, diverse 
kaas-soorten, tapenade, smeersels en breekbrood (een plank per vijf personen)

• Een ronde assorti met mini-loempia, vlammetjes, kaasstengel en butterfly-garnaal

Party drankarrangement (v.a. 25 pers.) .......................................................p.p. €  27,00 
Tijdens jullie feest schenken wij gedurende vier uren onbeperkt dranken uit het 
Hollands drankplateau.

Hollands drankplateau
• Vijf bieren op de tap
• Drie bieren op de fles
• Alcoholvrij bier 0,0% en Radler 0,5%
• Frisdranken en jus d’orange
• Huiswijn (rood, wit en rosé)
• Jägermeister en Nobeltje
• Jonge jenever, bessenlikeur, kersenlikeur en citroenjenever
• Port, Sherry, Vieux, Rum, Apfelkorn en Vermouth

Het 4-uurs party drankarrangement is, op nacalculatie, uit te breiden met: 
• Buitenlands drankassortiment 
• Wijnen van de kaart
• Cocktails & Gin Tonics
• Mousserende wijnen
• Likeuren en distillaten
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> BORREL & BITES
Is jullie gezelschap kleiner dan 25 personen, maar willen jullie samen wel graag 
gezellig borrelen en genieten van wat voortreffelijke bites? Wij schenken de dranken 
op nacalculatie en jullie kiezen gewoon wat lekkers uit van ons menu:

Hip & Vega
• Sushi ...................................................................................................................p.st. € 1,50
 geserveerd met Wakame-salade, wasabi en soya
• Empanada chimichurri ...................................................................................p.st. € 3,50
 gevuld met maïs, courgette en paprika 
• Schaaltje Edamame .......................................................................................p.st. € 4,00
 gestoomde sojabonen met zeezout
• Schaaltje Pimientos de Padrón  ...................................................................p.st. € 5,00
 gegrilde Spaanse paprika’s met zeezout
• Krupuk Bawang bowl .....................................................................................p.st. € 4,50
 kleurrijke kroepoek met pindadip
• Nacho’s Fiesta Mexicana ..............................................................................p.st. € 9,00
 overladen met cheddar, guacamole, zure room en salsa 

Vis & Vlees
• Sushi  ..................................................................................................................p.st. € 1,70
 geserveerd met Wakame-salade, wasabi en soya
• Crispy boneless chicken chops on a stick ................................................p.st. € 4,00
 Koreaans gefrituurde kippendij met kimchi-mayonaise en waterkers
• Pompom rendang bowl ......................................................................................... € 7,50
 zoete aardappelfriet met runderrendang, zoetzure wortel en koriander
• Calamares Fritos ..................................................................................................... € 7,50
 schaaltje knapperig gefrituurde inktvisringen met limoen aioli 
• Real Dutch van Dobben bitterballs met mosterd (8 pcs) ..............................  € 8,00
• Mix warme hapjes (10 pcs)€ 10,00
 kaasstengel, loempiaatje, vlammetje en garnaal met chilisaus
• Dumplings (mandje 10 pcs) ................................................................................. € 10,00
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> DINER
Bestaat jullie gezelschap uit meer dan tien personen, dan kunt jullie gebruikmaken 
van ons gangendiner comfortabel gezeten aan een mooie gedekte tafel. 
De gerechten worden per persoon geserveerd of op basis van sharing dishes. 
Liever een informeel driving diner? Het is voor ons geen moeite om jullie specifieke 
wens te vervullen. Een aantal smakelijke suggesties:

Gangendiner
Voorgerechten
• Salade parelcouscous (vegetarisch)
• Sushi variété met wakame en edamame 
• Warm boven de asado gerookte zalm met garnaaltjes en cocktailsaus  
• Warmgerookte rundercarpaccio met oude kaas, rucola krokante sojaboontjes

Soep
• Thaise curry-kokossoep (vegetarisch)
• Klassieke Bisque d’Homard  

Tussengerecht
• Gebakken paddenstoelen op een mousseline van zoete aardappel (vegetarisch)
• Gamba’s in knoflook-roomsaus
• Hoenderfilet met morieljesjus op een kruidenrisotto 

Hoofdgerechten
• Op de huid gegrilde zalmsteak met Hollandaisesaus
• Gegrilde eendenborst met een jus van rode wijn
• Gegrilde rib eye steak met kruidenboter
• Gegrilde flat iron pork steak met pepersaus

De hoofdgerechten bij ons gangendiner worden geserveerd met groenten van het 
seizoen, gebakken aardappelen, zoete aardappelfriet en een frisse salade.  
 
Dessert
• Klassieke ijscoupe
• Dol op chocolade
• Weckpotje Griekse yoghurt met rødgrød en crumble
• 2-gangendiner ..............................................................................................p.p. € 27,50 
• 3-gangendiner  .............................................................................................p.p. € 35,00
• 4-gangendiner ..............................................................................................p.p. € 42,50
• 5-gangendiner ..............................................................................................p.p. € 49,50

Bij ons gangendiner serveren we graag een verfrissende spoom. Een spoom is 
bedoeld om de smaakpapillen te neutraliseren en wordt dan ook geserveerd na 
voor- en tussengerechten en voor het hoofdgerecht.

• Citrus-limoen spoom ..................................................................................p.st. €  5,50

Sharing diner
Bij De Verééniging serveren we per tafel, per gang een assortiment van boven-
staande heerlijke gerechten. Deze gerechten plaatsen we op mooie schalen om 
samen te delen. De prijs van een sharing diner is afhankelijk van het aantal 
gangen en gelijk aan de prijs van een gangendiner.
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Driving diner
Willen jullie liever in een meer informele setting met elkaar eten dan is ons
driving diner een goede optie. Je loopt, staat of zit waar en wanneer je dit wilt en 
wij presenteren de gerechten op bijzondere wijze.

Voorgerechten
• Kleine carpaccio van gerookte rundermuis .................................................  € 7,50
• Steak tartaar met  parmaham en truffeldressing op brioche ..................  € 8,50
• Gerookte zalm van de Asado met mierikswortelmayonaise ...................  € 7,50
• Gegrilde tonijn op wakame .............................................................................  € 8,50
• Salade caprese met romige buffelmozzarella en gedroogde tomaat ...  € 6,50

Soepje uit een wijnglas 
• Bisque d’Homard ..............................................................................................  € 6,00
• Ossenstaartbouillon met Madeiraroom .......................................................  € 5,50
• Thaise curry-kokossoep (vegetarisch) .........................................................  € 5,00      

Warme visgerechtjes
• Gamba a la plancha met knoflook en cherrytomaat .................................  € 8,50
• Gegrilde zeebaars op couscous  ...................................................................  € 8,50
• In schelp geserveerde coquille .......................................................................  € 9,00
• Zalm van de grill met botersaus ....................................................................  € 9,00

Hip, Healty & vegan  
• Ravioli met pompoen en geitenkaas ............................................................  € 7,50
• Truffelrisotto met paddenstoelen en krokante sojaboon .........................  € 7,50
• Cannelloni met spinazie en feta ....................................................................  € 7,50

Warm vlees
• Mini Black Angus burger met tomaat en sla ..............................................  € 5,50
• Brochette van hoender met mais en tomatensalsa .................................  € 9,00
• Eendenborst met Hoisin-saus en groente ..................................................  € 11,00
• Stukjes fijne steak met jus en zoete aardappelfriet ..................................  €12,50

Dessert
• Dessert Parels ..................................................................................................  € 2,50 
• Dessert Bolwerkjes ..........................................................................................  € 3,75
• Vanille-ijs met chocolade en slagroom .......................................................  € 4,00
• Weckpotje Griekse yoghurt met rødgrød en crumble ..............................  € 4,50
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> BUFFETTEN
Natuurlijk kun je ook gebruik maken van de buffetten die wij voor u hebben 
samengesteld. Wil je onze buffetten graag combineren en daarmee bepaalde 
stijlen mixen? Dit doen wij door het inrichten van foodcorners. Spectaculaire ‘life 
cooking’ door onze chefs behoort ook tot de mogelijkheden. Dit verzorgen wij 
zowel binnen als buiten.

‘Voor ieder wat wils’ (v.a. 25 pers.).............................................................p.p. € 32,50
Koude gerechten
• Salade zalm met garnalen en prei-krab salade
• Hollandse haring met uitjes, bieslook en roggebrood
• Hele lauwwarm gerookte zalm van de Asado-grill
• Huzarensalade met gerookte rosbief en kipfilet
• Waldorfsalade met coppa di Parma en meloen
• Salade caprese met romige buffelmozzarella, tomaat, olijfolie en verse basilicum
• Diverse broodsoorten met kruidenboter en sausjes

Warme gerechten
• ‘Catch of the day’ - verse warme vis met Hollandaisesaus en fijne warme groenten
• Franks grillmaster spareribs
• Lekker hoender-dijvlees met hoisinsaus, paksoi en edamame
•  Knoflook Roseval ovenaardappeltjes, verse friet, gewokte groenten en een frisse 

salade

‘Mediterraans genieten’ (v.a. 25 pers.) ......................................................p.p. € 30,00
• Ossobuco de boeuf
•  Brochette van hoenderdij met saus van gedroogde tomaten, romige 
 buffelmozzarella en basilicum
• Lasagne di mamma met heerlijke groenten 
• Pasta carbonara met spekjes en broccoli
• Risi e bisi - Italiaanse rijstschotel uit de omgeving Venetië (vega)
• Knoflook Roseval ovenaardappeltjes
• Mediterraanse groenten
• Frisse salade
• Italiaans brood met olie en sausen 

‘Hapas & Tapas’ (v.a. 25 pers. .....................................................................p.p. € 33,50
• Charcuterieplank met heerlijke hamsoorten, diverse worsten en meloen 
• Mooie kaasplank met Hollandse en buitenlandse kazen begeleid met 
 vijgenbrood en honing 
• Smeersels, tapenade en broodsoorten
• Pimientos con tomate Catalana
• Gambas salsa
• Nachos Mexicana met cheddar, guacamole en sour cream
• Paella frutti di mare 
• Ossobuco e pasta
• Patatas bravas
• Frisse salade
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‘De Blauwe Hap’ (v.a. 20 pers.) ....................................................................p.p. € 29,50
• Sambal goreng udang peteh, garnalen in pittige kokossaus met petehbonen
• Ayam Betawi , kip in ketjapsaus en paprika
• Saté ayam, kipsaté met pindasaus
• Rendang - Indonesisch runderstoof in pittige kokossaus  
• Sayur lodeh, groenten gegaard in kokosmelk 
• Nasi Putih, witte rijst
• Nasi goreng, gebakken rijst met groenten 

Je kunt ons buffet ‘De Blauwe Hap’ uitstekend uitbreiden met een sushi variété 
als voorgerecht.

• Sushi variété (4 st.) ......................................................................................p.p. € 7,50 

‘Grillmaster Ofyr Experience’ (v.a. 25 pers.) .............................................p.p. € 30,00
• Saté van kippendij met yakatori-lak
• Black Angus burger met gebakken ui, tomaat en cheddar
• Crispy buikspek met hoi-sin saus en paksoi
• Warmgerookte, gepekelde zalm met yoghurt, dille, mierikswortel mayonaise
• Frank’s best ribs in town
• Roseval aardappelsalade
• Gemarineerde gegrilde groente
• American coleslaw
• Diverse sausen met breekbrood

Je kunt onze ‘Grillmaster Ofyr Experience’ uitbreiden met de volgende gerechten:
• Oesters Hollandaise gegrild ......................................................................p.st. €   5,00
• Halve kreeft gegrild .....................................................................................p.st. € 12,50
• Entrecote steak (125 gr.) ............................................................................p.p. €   8,50
• Tomahawksteak (125 gr.)  .........................................................................p.p. € 11,50 

‘Ofyr meets Paella’ (v.a. 25 pers.) ...............................................................p.p. € 35,00
Geïnspireerd door de voortreffelijke Spaanse eetcultuur kan bij ons de paella 
natuurlijk niet ontbreken. Wij maken onze smaakvolle paella in een grote pan 
op de Ofyr waardoor de Paella een heerlijke rooksmaak krijgt van het houtvuur. 
De authentieke paella is een bereiding van rijst gecombineerd met kip, garnalen, 
merguez worst, inktvis, mosselen, paprika en groene doperwten.

• Paella
• Broodmand met breekbrood, aioli, sausen, olijven en tapenade
• Plank met serranoham, fuet worst en chorizo
• Inslata Mista met tomaat, rode ui, paprika, peterselie, olijven, knoflook en 
 komkommer

‘Stamppot Klassiek’ (v.a. 25 pers.).............................................................p.p. € 20,50
• Boerenkool
• Hutspot 
• Zuurkool
• Gebakken spekjes
• Geroosterd buikspek
• Langzaam gegaarde procureur
• De lekkerste hachee van heel Twente
• Frank’s best ribs in town
• Amsterdamse uien, grote augurken, 
 piccalilly en mosterd 
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‘Stamppot Hip & Veggie’ (v.a. 25 pers.) ....................................................p.p. € 19,00
• Stamppot van zoete aardappel, pompoen, piccalilly en zonnebloempitten
• Hachee van quorn en rode ui
• Belgische stoemp van aardappel, witlof en appel met gorgonzola  
• Groene curry stamppot met gemarineerde tofu en cashewnoten
•  ‘Flexi Mexi’ stamppot van aardappel, mais, paprika en kidneybonen met crispy 

nacho’s 

> DESSERTS
Ter afsluiting van een heerlijk buffet serveren wij jullie gezelschap graag een 
dessert.

• Chef’s  ijsbowl ...............................................................................................p.p. €  7,00
• Van der Poel ijstaartenbuffet.....................................................................p.p. €  8,50
• Kaasplankje ..................................................................................................p.p. € 11,50
 een selectie van Franse kazen met vijgenbrood en honing
• Grand dessert ...............................................................................................p.p. € 13,50
 een selectie van heerlijke ijstaarten en Bavarois en patisserie  

Wil je je gasten graag trakteren op een ouderwets lekker schepijsje. Verwen ze 
dan met een handijsje van Van der Poel op ludieke wijze gepresenteerd. Deze 
ijscokar past bij ieder feest! 

• Van der Poel nostalgische ijskar  ....................................................................€ 175,00
• Per 5 liter ijs (ca. 65 bollen) ..............................................................................€ 60,00
• Hoorntjes (doos 180 stuks) ..............................................................................€ 25,00

> FEESTEN
Receptie/Borrelarrangement (v.a. 25 pers.) ..............................................p.p. €22,25
Een zakelijk succes, jubileum, afscheid, pensioen of bijvoorbeeld het behalen van je 
master. Iets waar je toch graag even aandacht voor hebt? De Verééniging heeft een 
passend 2-uurs recep-tie/borrelarrangement.

Hollands drankplateau
• Vijf bieren op de tap
• Drie bieren op de fles
• Alcoholvrij bier 0,0% en Radler 0,5%
• Frisdranken en jus d’orange
• Huiswijn (rood, wit en rosé)
• Jägermeister en Nobeltje
• Jonge jenever, bessenlikeur, kersenlikeur en citroenjenever
• Port, Sherry, Vieux, Rum, Apfelkorn en Vermouth

Diverse hapjes
• Een ronde met de welbekende Van Dobben bitterbal
•  Een ronde gemengde koude bittergarnituur inclusief o.a. meloen & parmaham, 

os-senworst piccalilly op crostini, canapé gerookte zalm, canapé carpaccio, brie 
op crostini met honing en walnoot, een lekker gehaktballetje met Amsterdamse ui

•  Mooie charcuterie borrelplanken op tafel met daarop fijne worstsoorten, diverse 
kaas-soorten, tapenade, smeersels en breekbrood (een plank per vijf personen)

•  Een ronde assorti met mini-loempia, vlammetjes, kaasstengel en butterfly-garnaal
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Feestarrangement all-in (v.a. 25 pers.) ......................................................p.p. €35,75
Het allerleukste feest vier je natuurlijk bij De Verééniging, de perfecte locatie om 
herinneringen te maken. Een bedrijfsfeest, oud & nieuw party of bruiloft, wij bieden 
een garan-tie voor succes met ons 4-uurs all-in feestarrangement. 

Hollands drankplateau
• Vijf bieren op de tap
• Drie bieren op de fles
• Alcoholvrij bier 0,0% en Radler 0,5%
• Frisdranken en jus d’orange
• Huiswijn (rood, wit en rosé)
• Jägermeister en Nobeltje
• Jonge jenever, bessenlikeur, kersenlikeur en citroenjenever
• Port, Sherry, Vieux, Rum, Apfelkorn en Vermouth

Diverse hapjes
• Een ronde met de welbekende Van Dobben bitterbal
•  Een ronde gemengde koude bittergarnituur inclusief o.a. meloen & parmaham, 

os-senworst piccalilly op crostini, canapé gerookte zalm, canapé carpaccio, brie 
op crostini met honing en walnoot, een lekker gehaktballetje met Amsterdamse ui

•  Mooie charcuterie borrelplanken op tafel met daarop fijne worstsoorten, diverse 
kaas-soorten, tapenade, smeersels en breekbrood (een plank per vijf personen)

•  Een ronde assorti met mini-loempia, vlammetjes, kaasstengel en butterfly-garnaal

Optioneel feest
Jullie kunt je feest verder finetunen met een aantal opties die wij jullie bij De 
Verééniging graag aanbieden.

Sushi
Wil je je gezelschap graag trakteren op een ronde heerlijke sushi, dan is dit geen 
probleem.

• Sushi (minimaal 100 st.) ....................................................................................p.st € 1,70

Late-night snack
Herken je dat? Een hele avond feesten en dansen maakt hongerig. Wil je de avond 
afsluiten met een ‘late-night snack’, dan kan dit. Hierbij kun je denken aan: 

• Puntzak friet met mayonaise ............................................................................p.p. € 3,75 
• Quornpops Dordogne met knoflookdip ..........................................................p.p. € 4,00 
• Best dog in town (hotdog...................................................................................p.p. € 4,25
• Tex-Mex cheese nacho’s met guacamole en zure room ............................p.p. € 4,50
• Cheddar cheeseburger .......................................................................................p.p. € 5,75

Cocktails & GT’s 
Shaken, not stirred! Onze cocktailshakers maken jullie feest compleet met de lek-
kerste en mooiste cocktails, gin-tonics en alcoholvrije mocktails. Met hun mobiele 
cocktailbar voorzien van tal van heerlijke ingrediënten en een cocktail/gin-tonic 
menukaart bewegen zij zich soepel tussen jullie gasten om voor hen de meest 
bruisende drankjes te shaken. Wij maken en serve-ren een vooraf met jullie 
afgesproken aantal cocktails en gin-tonics.

• 50 cocktails en gin-tonics ..................................................................................€ 425,00
• 100 cocktails en gin-tonics ...............................................................................€ 750,00
• 150 cocktails en gin-tonics ................................................................................€ 1.050,00
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> RUIMTES
Grand café & boetiekhotel De Verééniging beschikt over diverse inspirerende ruim-
tes geschikt voor verschillende doeleinden.

Lobby-café/cocktailbar
Treed binnen in ons uiterst sfeervolle lobby-café en neem plaats aan een van de 
comfortabele zitjes of de royale bar waar smakelijke bieren, heerlijke wijnen en 
oogverblindende cocktails worden geserveerd. 

Het lobby-café is een echte ontmoetingsplek met een uniek Cocktail & Bites con-
cept. Uitgebreid borrelen met keuze uit meer dan honderd cocktails. Iedere cocktail 
wordt op specifieke wijze bereid door onze zelfontwikkelde cocktailcarrousel. 
Een klassieke Mai Tai, een Mojito of zware jongens als de White Russian en de 
Old Fashioned. Onze bartenders adviseren je graag en bereiden de cocktail van je 
keuze tot in perfectie. 

Natuurlijk schenken we naast cocktails ook prachtige wijnen van diverse wijnhuizen 
en bieren van verschillende brouwerijen. Bij je drankje serveren we in het lobby-café 
het lekkerste street-food van over de hele wereld. Van sushi tot tapas en van 
Japanse yakitori tot een Hollandse bitterbal.

Het lobby-café is 7 dagen per week geopend en niet exclusief af te huren.

Bistro
In de grote serre van De Verééniging vind je onze bistro, die plaats biedt aan 
ongeveer tachtig personen. In de open keuken bereiden onze koks de heerlijkste 
gerechten. Tijdens lange, warme zomeravonden kun je ook aangenaam tafelen op 
het prachtige, aangrenzende terras in een parkachtige omgeving.

Als fervent aanhanger van de Argentijnse manier waarop vlees, vis en groenten 
worden bereid heeft Frank Hendriks de Asado-grill een speciaal plekje gegeven. 
Deze grote passie heeft hem in 2016 de titel ‘Beste grillmaster van Nederland’ 
opgeleverd als winnaar van het televisiepro-gramma ‘Grillmasters’ onder leiding van 
Herman den Blijker en meester bbq-er Jort Althuizen. Het team van De Verééniging 
is er bijzonder trots op dat zij trendsetters zijn en blijven in het verduurzamen van 
deze kookstijl op basis van houtvuur en groene elektriciteit. 

De Bistro is 7 dagen in de week geopend voor à la carte diner en niet exclusief af te 
huren.
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Theater
Het Theater is één van mooist gerevitaliseerde monumentale podiumfeestzalen in 
Twente en omstreken. Wat in 1895 begon als toneelzaal kreeg door de jaren heen 
onder meer de functie van bioscoop en feestzaal. Toch bleef het podium altijd 
bestaan en traden er in de jaren ‘70 muziekgezelschappen en bands op. Zo kreeg 
deze grote zaal in die tijd de bijnaam ‘Paradiso van het Oosten’. Dit kwam voort uit 
het feit dat Paradiso Amsterdam ook gevestigd was in een oud Amsterdams 
verenigingsgebouw uit 1879 van kerkgenootschap De Vrije Gemeente en in 1970 
bekend werd als poptempel. Daarnaast vertonen beide zalen een treffende gelijkenis.

In 2021 is de zaal inclusief balkon, vide en podium, volledig in ere hersteld. Iets te 
vieren? Onder het hoge zadeldak met bijzonder kleurende kroonluchters waan je je 
in een van de meest exclusieve clubs van Europa. 

Het Theater is uitgerust met een uitstekend podium met theaterverlichting, een 
goede geluidsin-stallatie, bewegend licht en presentatiemogelijkheden via draadlo-
ze beamer en scherm. De zaal beschikt over een DMX-inprikmogelijkheid voor een 

light-jockey, een inprikmogelijkheid voor extra geluidsapparatuur en een inprikmo-
gelijkheid voor een DJ of drive-in-show. 

Het Theater is exclusief af te huren en biedt capaciteit voor 100 tot 400 personen.

Foyer
De Foyer is een aangename en besloten ruimte onder het balkon van het Theater. 
Letterlijk het middelpunt van De Verééniging. Een prettige ruimte die wordt omslo-
ten door het lobby-café, de bistro en het theater en voor uitbreiding kan zorgen van 
elk van deze ruimtes. De Foyer kan worden afgesloten met een prachtige stalen 
glaswand wat zorgt voor een intieme sfeer. Uitermate geschikt voor een receptie of 
jubileum.

De Foyer is exclusief af te huren en biedt capaciteit voor 30 tot 50 personen.
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C.T. Storkzaal
De C.T. Storkzaal is een zeer exclusieve ruimte. Uitermate geschikt voor een (grote) 
vergadering, maar ook voor een huwelijksceremonie of de uitreiking van een master 
of een bull. 

De C.T. Storkzaal is van alle gemakken voorzien op audiovisueel gebied; een groot 
vergaderscherm met draadloze verbinding, een goede geluidsinstallatie met 
inprikmogelijkheid voor een eigen geluidsdrager en met opnamemogelijkheid voor 
ceremoniële zaken die bewaard dienen te blijven voor de toekomst. Het beschikt 
over een fraai balkon en een eigen toiletgroep. 

De C.T. Stork zaal is exclusief af te huren en biedt capaciteit voor 4 tot 30 personen. 
Een ceremonie in theateropstelling biedt ruimte voor maximaal 80 personen en bij 
een staande opstelling tot ongeveer 100 mensen.

Naast de C.T. Storkzaal zijn al onze inspirerende ruimtes uitermate geschikt voor 
zaken als een bedrijfspresentatie, workshop, seminar of congres. Wil je een bijeen-
komst organiseren, dan denken wij graag met je mee en maken met veel plezier een 
passend voorstel.

Voorwaarden & prijzen
Onze zalen zijn uitsluitend te huur in combinatie met een (op maat gemaakt) 
arrangement Zaalhuur wordt enkel in rekening gebracht als de omzetdrempel 
niet wordt behaald.

Zaal(huur) 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen 

• Foyer € 125,00 € 200,00 € 275,00
• C.T. Stork zaal € 150,00 € 250,00 € 350,00
• Theater € 450,00 € 650,00 € 850,00

Onderstaande omzetdrempels zijn hierbij van toepassing:

• Maandag, dinsdag en woensdag geldt een minimale omzet van € 1.500,00
• Donderdag en zondag geldt een minimale omzet van € 2.000,00
• Vrijdag en zaterdag geldt een minimale omzet van € 2.500,00

Genoemde bedragen zijn inclusief btw. Wil je een combinatie van zalen afhuren? 
De zaalhuur gecombineerd met de geldende omzetdrempel is op aanvraag. 

ETEN & DRINKEN 2022



> LOCATIE
Grand café & boetiekhotel De Verééniging is uniek in zijn soort. Vakmanschap en 
een prachtig monumentaal gebouw gaan hand in hand om er voor u als gast een 
inspirerend en onvergetelijk moment van te maken. Gelegen in het centrum van 
Hengelo te midden van een parkachtige omgeving. 

De oorsprong van De Verééniging dateert uit 1895 en heeft sinds die tijd vele 
‘bewoners’ aan zich voorbij zien trekken. Met de grootse renovatie/verbouwing van 
2021 is dit karakteristieke, iconische pand in zijn oude luister hersteld én van alle 
moderne gemakken voorzien. Het voldoet aan de nieuwste facilitaire normen van 
deze tijd.

Op steenworp afstand van het Centraal Station, snel bereikbaar vanaf de autosnel-
weg en hartje Hengelo stad. Deze centrale ligging maakt Grand café & boetiekhotel 
De Verééniging zeer toegankelijk.
 
Openbaar vervoer
Met 3 minuten lopen (ca. 200 m.) staat u op het perron van station Hengelo of bij 
de bushaltes.

Auto
Vanaf de A35 en A1 rijd u, via afslag Hengelo Zuid, binnen 5 mi-nuten via de 
Diamantstraat en Laan Hart van Zuid naar De Ve-rééniging. 

Parkeren restaurant
U parkeert uw auto gratis op onze parkeerplaats. De parkeerplaats is afgesloten 
met een slagboom en biedt ruimte aan 80 auto’s op eigen terrein.

Parkeren hotel 
Ons boetiekhotel beschikt over een aparte parkeerplaats geschikt voor 12 auto’s . 
Ook deze parkeerplaats is afgesloten met een slagboom en bevindt zich op eigen 
terrein.

Op 3 minuten loopafstand is er aan de Gieskesstraat een Q-park gevestigd (24/7).

Contact
Grand café & boetiekhotel De Verééniging
Parallelweg LS 2a
7553 LG Hengelo

E-mailadres info@grandcafedevereeniging.nl  
Telefoonnummer  (074) 205 12 24
Website www.grandcafedevereeniging.nl
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