
ZOETELIEF

Zoetelief staat al jaren hoog in de lijst van de Terras Top 100 van Nederland. 
In ongedwongen sfeer kun je hier genieten van hippe en trendy gerechten. Of 
kom gezellig high-winen!

Zowel een vis, vlees of vegetarische liefhebber zal blij verrast zijn. Wij zijn 
trots op de uitgebreide keuze aan mooie wijnen en onze expertise op het 
gebied van cocktails en gin tonics. Zoetelief wordt door de gasten gezien als 
een zaak met een stijlvolle inrichting, waar prijs-kwaliteit en uitstraling perfect 
in balans zijn.
Veel gezelschappen maken van Zoetelief gebruik voor een presentatie met 
workshops, als vertrek punt voor een activiteit of voor hun bedrijfsfeest/diner.
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Zoetelief vide

De vide van Zoetelief is een trendy 
ruimte die voor jouw evenement exclusief 
is te gebruiken. De ruimte is voorzien van 
een eigen bar en geluidsinstallatie.
In deze ruimte kun je vergaderen aan 
lange tafels of kan een theater opstelling 
worden gemaakt, wij richten de ruimte 
is naar jouw wens. Daarnaast bieden de 
grote ronde tafels aan de linker zijde de 
ideale mogelijkheid voor een break-out of 
workshop in kleinere setting.

Deze ruimte is niet alleen geschikt voor 
presentaties, vergaderingen en meetings 
maar ook voor een (standing) diner of een 
gezellige borrel is dit de perfecte plek.
Bij gebruik van deze ruimte voor vergade-
ringen en meetings is gebruik van goede 
wifi, een flip-over met stiften en de 
beamer inbegrepen.

Zoetelief exclusief

Voor gezelschappen vanaf 250 perso-
nen bieden wij op verzoek de moge-
lijkheid om gebruik te maken van de 
gehele locatie in besloten setting.

Met jou gezelschap geniet je van 
perfecte cocktails, gin tonic en mooie 
wijnen.
Daarbij kunnen we heerlijke kleine en 
grote hippe gerechten serveren op vele 
verschillende manieren zoals een stan-
ding diner of laat je gaste zelf kiezen 
vanaf de foodstations. 

 Met de ligging van Zoetelief midden 
in de gezelligste straat van Nederland 
organiseer jij met samen met ons een 
nooit te vergeten evenement dat niet 
alleen bij je gasten.

Roels vide
Voor gezelschappen vanaf 150 
personen bieden wij op door de week 
dagen de mogelijkheid om gebruik te 
maken van heel Roels.

Wij voorzien jouw gasten van de mooi-
ste Roels gerechten, entertainment zo-
als je van hun bent gewend of passend 
bij jou wensen en nog veel meer.

Met de ligging van Roels midden in de 
gezelligste straat van Nederland 
organiseer jij met samen met ons een 
nooit te vergeten evenement dat niet 
alleen bij je gasten, maar ook bij de 
voorbij komende tourrist in het geheu-
gen zal blijven hangen.

Opstellingen Zoetelief

Kleine RoelsRoels excl Roels vide



ZOETELIEF

Lunch arrangementen

4 gangen luxe lunch 29.50 pp te serveren vanaf 8 personen
sashimi zalm / steak tartaar / vitello tonato / buffelmozarella

Mini sandwiches 16.50 te serveren vanaf 25 personen
mini bolletjes / gerookte zalm / filet /
geitenkaas / krentebol / koffie en thee

Lunch plateau 17.50 te serveren vanaf 8 personen
halve clubsandwich / tom kha kay / kroket
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Keuze menu tot 35 P
Voorgerechten
SASHIMI ZALM
STEAK TARTAAR
VITELLO TONNATO
BUFFELMOZZARELLA

Hoofdgerechten
KABELJAUW
KALFSUKADE
BUTTER CHICKEN CURRY
RODE BIET RISOTTO

Dessert
SCROPPINO

Het keuze menu wordt geserveerd aan 
groepen tot 35 personen.
€ 37.50 per persoon

Standing dinner
ONTVANGST MET BROOD + DIPS 

Gang 1
ASIAN STEAK TARTAAR 

Gang 2
ZALM GEPEKELD 

Gang 3
TOM KHA KAI 

Gang 4
KABELJAUW 

Gang 5
KALFSSUCADE 

Gang 6 
SCROPINO

Het standing diner kan ook zittend 
worden geserveerd
Te reserveren tot 250 personen
€ 41.50 pp

Feest menu 

Borrel gerechten

Gang 1
TATAKI TONIJN

Gang 2* 
THOM KHA KAY

Gang 3**
KALFSUKADE

Gang 4
MERENQUE

Te reserveren tot 150 personen
* Gang 2 is optioneel +6.00
€ 39.50 pp

PROEF ZOETELIEF 6.50 

PUNTZAK FRIET 3.50

MINI SLIDER 4.50

MINI PIZZA TONIJN 4.50

STEAMED BUN  5.50

SCROPPINO 6.50

BORRELGARNITUUR 3.00 

1 uur basis drank 15.50 
luxe + 4.00

2 uur basis drank 21.50 
luxe + 5.00

3 uur basis drank 26.50 
luxe + 6.00

4 uur basis drank 31.50 
luxe + 7.00

5 basis drank 36.50 
luxe + 8.00 Bo
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