Restaurant & Partycentrum
Develpaviljoen Zwijndrecht
[rev_slider_vc alias=”home1″]Niet zomaar een likje verf, maar
de hele restaurantruimte en de bijbehorende toiletgroepen zijn
volledig gestript. Er is een inpandige lift gerealiseerd en de
achterliggende magazijnen zijn bij de restaurantruimte
getrokken en volledig omgetoverd tot een eigentijds restaurant
met warme, lichte kleuren en een industriële uitstraling.
De zalen draaien verder onder de vertrouwde naam ‘Partycentrum
Develpaviljoen’.

Relaxte Zondagsbrunch
Heerlijk samen relaxed en culinair genieten van zoet en hartig
tijdens de Zondagsbrunch bij ons restaurant ‘Boathouse 078’.
Aanvang 12:00 uur.
* Ontvangst voor de brunch alleen mogelijk tussen 12:00 en
13:30 uur en de duur is 3 uur. Vermeld bij de bijzonderheden
dat je voor ‘Brunch Every Sunday’ wilt reserveren.

Q Music The Party
4-uur Fout keert terug naar Zwijndrecht! Er zal non-stop
gefeest worden met de allergrootste hits van toen van
21:00-02:30 uur!
Er zijn reguliere kaarten beschikbaar, maar ook speciale VIParrangementen.

Jouw evenement, onze zorg
Ga je binnenkort trouwen? Of komt er een jubileum aan, ben je
op zoek naar een locatie voor een (zakelijke) receptie of wil
je binnenkort een spetterende feestavond organiseren? Of wil

je een zaal afhuren voor een presentatie of vergadering? Onze
sfeervolle zalen en arrangementen bieden de perfecte locatie
en oplossing voor jouw evenement.

Ons menu

Verse, pure

seizoensproducten van de beste kwaliteit

Seizoensspecialiteiten
Carpaccio van bietvoor
met little gem, appel, geroosterde tuinboon, balsamicodressing
en salad pea
9
Hele tongscharhoofd
met een beurre noisette op een spiegel van tuinerwtencrème met
mint en seizoensgroenten
25
Hangopna
met verse aardbei, crunch van merengue en kroepoek van
rozenwater
7.50

Geselecteerd door Chef John
Gegratineerde oesters 3 of 6 stuksvoor
met roergebakken wilde spinazie, knoflook en sjalot,
gegratineerd met hollandaisesaus, geserveerd op grof zeezout
10/18
Kalfswanghoofd
gestoofd in rode wijn op een mousseline van aardappel en
batonnets van vergeten groenten
18
Tiramisuna
van citroen en limoncello, met daarbij limoncello-ijs
8.50

Onze agenda
De gezelligste evenementen van Zwijndrecht

Binnenkort
Oerhollandse avond
18:00 - 21:00
24/01/2019
Théâtre
22:00 - 03:00
08/02/2019 - 09/02/2019
Valentijnsdag 2019
17:30 - 23:00
14/02/2019
q-music foute party
21:00 - 02:30
23/02/2019 - 24/02/2019
Een reservering is snel en makkelijk online geplaatst, waarbij
je meteen ziet of wij nog beschikbaarheid hebben. Klik op de
onderstaande knop om te reserveren.

