Menu's
Apartt is een restaurant & bar gelegen in de iconische Oude Haven
van Rotterdam. Het restaurant biedt, inclusief het terras, plaats aan
230 personen. Steak on the Stone en fondue zijn de specialiteiten
van het restaurant. De steak wordt rauw geserveerd op een hete
lavasteen die men vervolgens aan tafel grillt naar eigen smaak.
Afgezien van deze specialiteiten heeft het restaurant een variatie aan
bekende en verrassende gerechten. Bij Apartt zal er altijd wel iets
voor iemand bij zitten.

Mogelijkheden
De locatie schikt zich voor grote partijen. De locatie is groot genoeg
om 300 tot aan 400 borrelende mensen te kunnen ontvangen.
Dineren met een gangen menu kan tot 120 personen. In overleg
kunnen wij bu etten organiseren tot aan 200 personen. Wij zijn
gespecialiseerd in grote groepen. Hiervoor hebben wij
groepsmenu's waarbij niets te gek is. Geen zin in een hoge
rekening achteraf? Drankpakketten zijn uiteraard ook mogelijk.
Borrel tot 300-400 personen
Eten tot 120-200 personen
Gangen menu's v.a. € 24,50
Bu etten v.a. € 27,50

Pubquiz
Vergaderen
Wijnproeverijen
Bierproeverijen

Locatie
Gelegen aan de oude haven, met een terras dat uitkijkt op de eerste
wolkenkrabber van Europa, bevindt zich Apartt. Toeristische
trekpleisters zoals de Markthal, Kubuswoningen en Laurenskerk
bevinden zich op enkele minuten afstand. Het is een van de beste
plekken van Rotterdam om je dag te beginnen en eindigen, ideaal
voor groepen. Wil je een dagje erop uit met een groep? Kijk dan
verder.

Twee Gangen
€ 24,50
Voorgerechten:
Toscaanse tomatensoep, gemaakt
van Pomodori tomaten
Carpaccio, ﬂinterdun gesneden rund met
tru elmayonaise en pijnboompitten

De hoofdgerechten worden geserveerd met friet en sla
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Standaard

*****
Hoofdgerechten:
Saté, van kippendijen gemarineerd in ketjap
geserveerd met satésaus, atjar en kroepoek
Hamburger, Angusburger, geserveerd op een
brioche bol met bacon, kaassaus en chilimayonaise
Vega kip, malse krokante vegetarische kip, op een
brioche bol met chili mayonaise en kaas

Twee Gangen
€ 29,50
Voorgerechten:
Italiaanse goede vrienden, carpaccio en
vitello tonnato
Gamba's, in tuinkruiden-knoﬂook olie
Taco’s met chili sin carne
met vegetarisch gehakt

De hoofdgerechten worden geserveerd met friet en
sla of daggroentes (afhankelijk van het gerecht)
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Luxe

******
Hoofdgerechten:
Angus biefstuk, gebakken en geserveerd met
een romige pepersaus
Zalm, in de oven gegaard onder een
krokante kruidenkorst
Tortellini’s met spinazie en ricotta in een
romige saus met pesto

Drie Gangen
€ 34,50
Voorgerechten:
Carpaccio, ﬂinterdun gesneden rund met
tru elmayonaise en pijnboompitten
Gamba's, in tuinkruiden-knoﬂook olie
Toscaanse tomatensoep, gemaakt
van Pomodori tomaten

*****
Dessert
Parfait van seizoens producten

Extra’s
Extra gang (soep van de dag) + € 4,50
Kaasplankje ipv dessert + € 3.50
Kaasplankje extra bij menu + € 9.50
De hoofdgerechten worden geserveerd met friet en sla of
daggroentes (afhankelijk van het gerecht)
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Standaard

*****
Hoofdgerechten:
Angus Steak, gebakken en geserveerd
met een romige pepersaus
Zeebaarsﬁlet, op de huid gebakken met ratatouille
Vega kip, malse krokante vegetarische kip, op een
brioche bol met chili mayonaise en kaas

Drie Gangen
€ 42,50
Voorgerecht
Proeverij, een mix van verschillende
voorgerechten

*****
Dessert
Chocolade bombe, met witte chocolademousse en
stoofpeer compote

Extra’s
Extra gang (soep van de dag) + € 4,50
Kaasplankje ipv dessert + € 3.50
Kaasplankje extra bij menu + € 9.50
De hoofdgerechten worden geserveerd met friet en sla of
daggroentes (afhankelijk van het gerecht)
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Luxe

*****
Hoofdgerechten
Ossenhaas, gebakken en geserveerd
met een romige pepersaus
Zalm, in de oven gegaard onder een
krokante kruidenkorst
Taco’s met chili sin carne,
met vegetarisch gehakt

Buffet
Bu etten, vanaf 30 personen
Naast drie- en viergangen menu’s serveren wij ook bu etten.
Hieronder vindt u het door ons samengestelde bu et. Dit bu et
is een mix van vis, vlees en vega.
Mocht u zelf een bu et willen samenstellen dan verwijzen wij u
naar de volgende pagina

Het bu et waarbij er altijd wel iets voor iemand bij zit.

Saté, spiesjes van kippendijen met saté saus
Runder hamburgers met gebakken ui
Ratatouille, gestoofde groentes
Gamba spiesjes, met een knoﬂook marinade
Kibbeling, vis in een jasje
Vegetarische pasta salade
Groene salade
Friet
Brood met kruidenboter
Diverse sauzen
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Apartte Buffet

Het Apartte Bu et € 27,50 per persoon

Buffet
Hieronder kunt u zelf uw bu et samenstellen.
Bij categorie 1 kunt u er 5 kiezen. Uit categorie 2 en 3 kunt
u er 2 kiezen. De prijs voor het zelf samenstellen van het
bu et bedraagt € 28,50 per persoon.
Vegetarische Kipburgers
Gestoomde daggroentes
Ratatouille gegratineerd met kaas
Pasta Pesto met spinazie

Visstoofpot
Gamba spiesjes
Kibbeling
Visburgers

+ € 5,00

Groene salade
Aardappelsalade
Vleessalade
Pasta Salade (vega)
Pasta Salade (tonijn)
Friet
Stokbrood met kruidenboter
Witte rijst of Nasi
Roseval aardappels uit de oven

+ € 3,50

Stamppot Andijvie
Stamppot Zuurkool
Stamppot Peen & Ui
Aardappelgratin
+ € 2,50

Kunt u niet kiezen en wilt u meer? Voor een klein bedrag per persoon,
kunt u extra gerechten kiezen.
Blaak 4
3011 TA Rotterdam
010-8450519

stel zelf samen

Uiensoep
Tomatensoep
Pompoen kerriesoep

Kipsaté met satésaus
Hamburgers met gebakken ui
Spare Ribs
Kippenpoten
Stoofvlees
Pasta Bolognese
Pasta Carbonara
Gehaktballetjes in tomatensaus of
satésaus

