


In de Wijkkeuken van Zuid koken  
getalenteerde thuiskoks uit 
Rotterdam-Zuid de heerlijkste 
gerechten. Deze koks delen een 
gemeenschappelijke passie voor 
koken en lekker eten. Met elkaar 
vertegenwoordigen ze de culinaire 
kwaliteiten van de Afrikaanderwijk. 

De Wijkkeuken staat voor ambach-
telijk, lokaal, duurzaam en gezond 
koken. Bijna alle ingrediënten worden 
lokaal ingekocht of komen van de 
Afrikaandermarkt. Binnen het team 
van getalenteerde wijkbewoners heeft 
ieder zijn eigen kwaliteiten en cultu-
rele achtergrond waardoor we goed 
op de wensen en behoeften van onze 
klanten kunnen inspelen. 

Van een Pakistaanse borrelsnack 
of een Marokkanse lunch tot een ver-
rassend viergangendiner of zelfs een 
Antilliaanse kookworkshop. De Wijk-
keuken van Zuid verzorgt de catering 
van het Gemaal, maar levert ook bij u 
op locatie. We spreken graag met 
u de mogelijkheden door. 
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LUNCH SUGGESTIESDe door de Wijkkeuken van Zuid 
samengestelde menu’s weerspiegelen 
de diversiteit aan smaken en culturen 
die in de wijk te vinden zijn. Onze koks
ontwikkelen regelmatig nieuwe 
recepturen en alle gerechten zijn  
volledig huisgemaakt. 

De Wijkkeuken kan daardoor ook 
goed inspelen op specifieke wensen 
en diëten van onze gasten. Aarzel dan 
ook niet om deze kenbaar te maken 
zodat we samen met u een mooi 
menu kunnen samenstellen. 

Hierbij enkele voorbeelden van wat 
wij kunnen leveren voor uw lunch 
of diner. Voor ieder budget kan de 
Wijkkeuken van Zuid een passende 
catering aanbieden.

Eet smakelijk!

VOORBEELDEN

CATERING

Lunchmenu a €7,50 p.p.
Soep naar keuze met zuurdesembrood en een wrap, bijv.: 
•   Pakistaanse pompoen-wortelsoep  
•   Marokkaanse harira soep (vegetarisch of kip) 
•   Frisse Turkse linzensoep 

Lunchmenu a €10,- p.p.
Soep naar keuze met zuurdesembrood, bijv.:
•   Pittige Mexicaanse maissoep    
•   Spinaziesoep 
•   Marokkaanse harira soep (vegetarisch of kip) 

Met naar keuze:
•   Broodje boerenkaas met pesto en sla
•   Burek, Turkse hartige taart met spinazie en feta 
•   Broodje kip met olijventapenade en sla 

Lunch buffet a €12,- p.p. 
Zelf samen te stellen (c.a. 2 broodjes p.p.), bijv.:
•   Falafel, pitabroodje, zure groenten, komkommer, sla, 
     tomaat en huisgemaakte saus

Wordt geserveerd met een salade met komkommer, tomaat 
en lente ui of naar keuze spinaziesoep of Turkse linzensoep.



Feestmenu a €32,50 p.p.

Amuse
•   Amuse 
•   Alcoholvrije cocktail 

Voorgerecht
•   Pakistaanse pakora met muntdip 

Hoofdgerecht
•   Marokkaanse vistajine 
•   Goed gevulde paprika 
•   Saag Panir  
•   Kaapverdiaans rundvlees met cassave 
•   Gegrilde Provençaalse groenten 
•   Couscous met frisse groenten 

Dessert
•   Grand dessert bestaande uit: 
     - Turkse wortel/noten balletjes met kokos 
     - Seizoensfruitsalade met kokosroom 
     - Koffie en thee met wat zoets

DINNER SUGGESTIES

Buffet a €20,- p.p. 

•   Rijk gevulde quinoa salade 
•   Pakistaanse kip tandori 
•    Farzana’s groenten-ei schotel 
•   Gegrilde Provençaalse groenten 
•   Koffie en thee met Marokkaanse griesmeelcake 

Diner v.a. 10 personen, samenstelling kan op uw budget 
afgestemd worden.



In de keuken van het Gemaal 
op Zuid verzorgt de Wijkkeuken 
ook kookworkshops voor groepen 
van 8 tot 15 personen. Hiervoor 
bieden we verschillende 
mogelijkheden.

Van het koken van een traditionele 
Marokkaanse couscous, een uitge-
breid vijfgangenmenu tot het zelf 
maken van lekkere hapjes uit alle 
windstreken. Na afloop worden de 
gerechten samen opgegeten in het 
restaurant gedeelte van het Gemaal. 
Onze koks maken er samen met de 
deelnemers een onvergetelijke 
maaltijd van. 

We bespreken graag met u de opties 
om een workshop geheel naar wens 
te verzorgen.

Vanaf € 47,50 per persoon (inclusief 
2 drankjes).
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Het Hoofdgebouw van het Gemaal 
op Zuid biedt plaats aan maximaal 
120 personen. Het is een sfeervolle 
hoge ruimte met veel licht door 
de hoge ramen. Er is een projectie-
scherm aanwezig voor film en 
presentaties.
 

 is een lichDe orangerie te ruimte 
die is voorzien van een glazen dak, 
grote zijramen en een mooie houten
vloer. Deze ruimte kan gebruikt 
worden als vergader- of presentatie-
ruimte, maar is ook ideaal voor work- 
shops. Er staat een lange tafel waar 
20 mensen aan kunnen zitten.  

Het Gemaal heeft een ruim terras 
en voor bezoekers is er gratis wifi.
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ZUIDPLEI N

FEYENOORD STADION

141

Putselaan

Laan op Zuid

  Overige Faciliteiten:
  Beamer 
  Geluidsinstallatie 
  Microfoons
  Projectiescherm
  Podiumdelen
  Flipover en whiteboard
  Registratiebalie
Barbecue

BEZOEKEN
De Wijkkeuken van Zuid is op loopafstand van de metro 
gevestigd, op 10 minuten fietsen van het centrum en er 

is in de omgeving voldoende parkeergelegenheid. 

BEZORGEN
De bezorgkosten binnen Rotterdam zijn € 25,-. 

Buiten Rotterdam € 0,30 per kilometer. Bestellingen 
vanaf € 500,- worden gratis bezorgd (tot 50 kilometer). 

Zelf afhalen is op afspraak mogelijk.

BEDIENING
Voor € 21,50 per uur zorgen we voor bedienend 

personeel voor het warm opdienen van gerechten, 
serveren, opruimen en afwassen. 

OVERIG
Al onze gerechten zijn halal. Alle in de folder 
genoemden prijzen zijn exclusief 6%* BTW.

De Wijkkeuken van Zuid 
Pretorialaan 141, Rotterdam-Zuid (bezoek op afspraak)

Contact 
info@wijkkeukenvanzuid.nl / 06 8207 8232 (9.00 - 18.00 uur)

Online 
www.wijkkeukenvanzuid.nl

LOCATIE HUREN

*per 01-01-2019 9% BTW

@WijkkeukenZuidWijkkeuken


