
 

 
CAFÉ DE HETE BRIJ - DE HUISKAMER 

Geschikt voor vergaderen, privédiners, workshops, een borrel of verjaardag!  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Over de huiskamer  
o De bovenzaal van Café De Hete Brij 
o Een huiselijke sfeer in de binnenstad van Zwolle  
o 7 dagen per week geopend, 364 dagen per jaar! (1e kerstdag gesloten)  
o Parkeergelegenheid op 450m (van Roijensingel) en NS station op 800m afstand  
o Combinatie van zit- & sta mogelijkheden  
o Keuken van restaurant Meneer Jan  
o Geschikt voor groepen tot 65 personen  

 
Zaalhuur  

o €100,00 dagdeel (max. 4 uur)  
o Exclusief gebruik  
o Self-service dranken (personeel mogelijk op aanvraag)  
o Vrij gebruik van ons Wi-Fi netwerk  

 
Personeel  

o Personeelslid als aanspreekpunt beneden aanwezig 
o Bediening is mogelijk; 1 personeelslid à €25,00 per uur  

 
Opstelling  

o Combinatie van zit en sta   max. 50 personen  
o Alleen staan     max. 65 personen  
o Zitten      max. 35 personen  
o Vergadering     max. 25 personen  

 

Geef tot 48uur voor aanvang het definitieve aantal personen door  
 



 

 
Meer informatie  

o Op eigen risico 
o Alle dranken op nacalculatie  
o Er is bier, wijn & fris aanwezig; sterke dranken op aanvraag  
o Een fust bier van 20L à €202,50  
o Fris €2,80 | Rivella €3,10 | Speciaalbier tussen €5,00 en €6,00  
o Bubbels per fles op aanvraag  
o Muziek: aux kabel en bluetooth aanwezig, geen DJ of band mogelijk 
o De huiskamer is niet geschikt voor dansen 
o De ramen gaan om 22:00 dicht 
o Om 02:30 sluit de huiskamer 

 
Specifieke wensen  

o Alle menu’s en arrangementen kunnen op maat gemaakt worden n.a.v. jullie 
wensen!  

 
VERGADERARRANGEMENTEN         
Deze arrangementen zijn exclusief zaalhuur.  
 
4-uurs arrangement  

o Gebruik van beamer  
o Flipover met stiften 
o Onbeperkt koffie & thee (selfservice)  
o Water  

 
€14,50 per persoon  
 
Wil je het 4-uurs arrangement uitbreiden met  
een lunch, pauze snack, borrel of diner? Dat kan!  
 
Dagarrrangement (max. 8 uur) 

o Gebruik van beamer  
o Flipover met stiften  
o Onbeperkt koffie & thee (selfservice)  
o Broodjeslunch bij Meneer Jan 
o 2 x frisdrank   
o Zoete of hartige snack  
o Water 

 
€29,50 per persoon  
 
Een stadswandeling door Zwolle of een kijkje bij de Sassenpoort in jullie pauze? Wij denken graag 
met jullie mee om er een geslaagde dag van te maken!  
 



 

 
ONTVANGST OF PAUZE MOGELIJKHEDEN        
 
Appeltaart met slagroom    € 4,50 p.p.   
Taart van de week     € 3,50 p.p.  
Broodplank | smeersels     € 6,00  
Bitterballen | 6 stuks  | mosterd    € 6,00   
Kaasstengels | 8 stuks | sweet-chili saus    € 7,50 
Vega bitterballen | 6 stuks | mayonaise   € 6,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liever een gezonde snack, vers fruit of smoothie? Vraag naar de mogelijkheden!  
 
 
MENU OPTIES           
Eten kan in de huiskamer maar ook bij Meneer Jan (op basis van beschikbaarheid).  
Geef eventuele dieetwensen of allergieën tijdig door.  
 
LUNCH  
 
Basis         €13,50 per persoon  

o Assortiment belegde broodjes  
o Melk of jus d’orange  
o Koffie of thee 

 
Uitgebreid        €17,50 per persoon  

o Dagsoep  
o Onze bekende bal gehakt  
o Groene salade  
o Melk of jus d’orange  
o Koffie of thee 

 
 
 
 
 
 



 

DINER 
 
3-gangen keuzemenu       €35,00 per persoon  
Ons 3-gangen menu wordt samengesteld uit opties van onze huidige à la carte 
menukaart, dit verschilt per seizoen. Een voorbeeld menu ziet er als volgt uit:  
 
Voor  
Soep van Jan   wisselend naar de stemming van Meneer Jan | brood (V)  
of  
Klassieke carpaccio overjarige kaas | rucola | truffelmayonaise  
of  
Gerookte zalm   laffa brood | pickels | limoenmayonaise  
 
Hoofd  
Lavendel Risotto  kastanjechampignons | toppings (V) 
of  
Kipsaté   in eigen marinade | atjar | pindasaus | brood  
of  
Dorade   op de huid gebakken | saus van gele curry en limoen  
 
Dessert  
Laat je verassen door de keukenbrigade van Meneer Jan!  
 

o Ons 3-gangen menu is uitgeserveerd  
o 2 gangen is mogelijk voor €27,50 per persoon (voor & hoofd OF hoofd & na)  
o Bekijk het huidige menu op onze website https://meneer-jan.nl/menu-van-jan/      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stamppotbuffet (alleen in de winter)    €18,50 per persoon  
o 3 verschillende soorten stamppot 
o 3 verschillende vleessoorten 

 
Pastabuffet         €18,50 per persoon 

o Lasagne (vlees)  
o 1 soort pasta met vis  
o 1 soort pasta vegetarisch  
o Groene salade  

 
 



 

 
 
 
 
 
  


