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Welkom

‘Een uniek concept’

Leuk dat je hebt besloten om plaats te nemen in het City Café!
Het City Café is een onderdeel van de Gift City en inmiddels
uitgegroeid tot een begrip voor mensen uit Zwolle en omgeving. Het
is een plek waar mensen binnenkomen en op vrijwillige basis bij één
van de onderdelen van de Gift City aan het werk gaan. Naast het City
Café bestaat de Gift City uit; de Keuken, de Twinkelwinkel, het
Talentenbureau en de City Meubelloods.
Het bijzondere van de Gift City is dat deze Stichting wordt gevormd
door mensen uit alle lagen van de bevolking. Zo kunnen mensen, of
ze nu sterk, zwak, rijk of arm zijn, samen de Gift City tot een plek
maken waarin je mag zijn zoals je bent. Elke vrijwilliger is uniek en
kan hier zijn eigen talenten en kwaliteiten (her)vinden en inzetten.
Mensen die zich aanmelden bij de Gift City hebben vaak een
tegenslag gehad in het leven. Hierbij kun je denken aan het verliezen
van een baan, gezondheidsproblematiek of andere
privéomstandigheden, die ervoor kunnen zorgen dat iemand flink uit
balans is geraakt. De stap naar een betaalde baan voelt voor hen
soms als een snel stromende rivier die ze over moeten steken. Het
concept van de Gift City is dat deze mensen hier de brug mogen
vinden om weer mee te draaien in de maatschappij en nieuwe sociale
contacten kunnen opdoen. Ze mogen bij de Gift City in hun eigen
tempo zoeken naar waar hun grenzen liggen maar des te meer waar
hun kracht ligt. Het is mooi om te zien dat mensen zichzelf hervinden
en waar mogelijk, stappen durven zetten richting een (betaalde) baan
waar ze zich gezien voelen en op hun plek zijn.
Vrijwilligers die voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen Twinkels
verdienen. De Twinkels vormen een beloningsysteem voor de uren
die ze hebben gewerkt voor de Gift City. Deze gespaarde Twinkels
kunnen worden gebruikt in ‘de Twinkelwinkel’ voor het aanschaffen
van producten maar ook gebruikt worden voor een maaltijd of een
drankje in het City Café.
De Gift City is onafhankelijk en werkt nauw samen met ondernemers
uit de regio, gemeente en maatschappelijke organisaties.
Vanaf het begin dat de Gift City haar deuren heeft geopend op
01 mei 2015 tot op heden zijn er al meer dan zestig mensen via onze
Ondernemerslunch doorgestroomd naar een (betaalde) baan. Tijdens
deze lunch, die elk kwartaal gehouden wordt in het City Café, krijgen
de vrijwilligers van de Gift City de gelegenheid om te pitchen en in
gesprek te komen met de uitgenodigde aanwezige ondernemers.
Vele andere ervaren vrijwilligers helpen op diverse plekken in de Gift
City mee om het geheel mogelijk te maken.
Geniet van je bezoek bij de Gift City en mocht je geïnteresseerd zijn
in wat u/jij zou kunnen betekenen voor de Gift City neem dan contact
op met het Talentenbureau.
Dit kan via telefoonnummer 038 - 792 0020 of via info@degiftcity.nl
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Dranken
Koffie ………………………………………………….... 1.90
Espresso………………………………………………… 1.90
Cappuccino……………………………………….…… 2.10
Café Latte……………………………………….……… 2.85

Thee………………………………………………….…… 1.90
Verse Muntthee…………………………………….… 2.30
Chocolademelk……………………………...…….… 2.10
Toef slagroom………………………………………... 0.30

Diverse soorten gebak………………………….… 2.50

Verse Jus d’orange………………………….……… 3.25
Frisdrank……………………………………………..… 2.10
Ranja…………………………………………………..… 0.60
Melk / Karnemelk…………………………………… 1.60
Alcoholvrij bier 0,0%, Radler
diverse smaken………………………………..…….… 2.50
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Lunch
Broodje, wit/bruin/waldkorn
Kroket………………………………………....…………………..……3.50
Kaas……………………………………………..……………………….3.00
Ham……………………………………….…….……………………….3.00
Brie………………………………………………...……………………..4.00
Gezond………………………..………………….…………………….4.25
Gehaktbal…………………………………..………………………….4.00
Uitsmijter ham/kaas……………..………...….……………...….4.75
Tosti ham/kaas ………………………………….…………....……2.75
12 uurtje (voor uitleg vraag het gerust) ……….………..………..4.50

Diversen

Verassing van de Chef wisselend……………………………4.50
Gebakken schelvis

met remoulade saus……………...…………3.75

Salades
Caesar salade…………….....……………..…………....…..5.50
De Caesar salade bestaat uit gemengde sla met een eitje,
bacon, croutons, Parmezaanse kaas en Caesar dressing.

Griekse salade

…………….....……………..…………..…..5.50
De Griekse salade bestaat uit gemengde sla met knoflook,
olijven, rode ui, tomaat, komkommer, feta en een
balsamico dressing.

Salade met tonijn…………….....………………………..5.50
De salade bestaat ui t gemengde sla met tomaat, ei, tonijn
en een pittige dressing.

Salade van het huis met gerookte kip......5.50
De salade bestaat uit gemengde sla met appel, gerookte kip,
komkommer, tomaat walnoot en een mosterd dille dressing.

Salade van het huis met brie..........................5.50
De salade bestaat uit gemengde sla met komkommer, tomaat,
brie, walnoot en een mosterd dille dressing.
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Diner
Iedere maand nieuwe gerechten.
Keuze uit meerdere voor-, hoofd- en nagerechten.
(zie volgende pagina’s)
3-gangen diner……………………………….……… 13.50
Soep van de maand…………….……………..…… 3.50
Voorgerecht………………….………………….…… 3.50
Hoofdgerecht…………………………..……….…… 8.00

Nagerecht………………………………………......… 3.50

Kindermenu
Mini burger met friet…………..…….............. 3.50
Friet met frikandel /kipnuggets / kroket…. 3.50
Kinderijsje…………..………………................. 1.50
Poffertjes…………..………………..….............. 3.50
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Voorgerecht
U kunt kiezen uit de volgende gerechten:

Pittige tomatensoep
Een pittige tomatensoep met verse Italiaanse kruiden en
een roomswirl.

Desem mandje
bestaande uit diverse soorten desembrood, geserveerd
met huisgemaakte kruidenboter.

Frisse salade
Een verrassende frisse salade van gemengde sla, venkel,
bleekselderij, grapefruit en een rijke appeldressing.
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Hoofdgerecht
U kunt kiezen uit de volgende gerechten:

De City Burger

Staat al bijna vanaf het begin op de menu kaart van de Gift City en
neemt daardoor een speciaal plekje in op de kaart. Ieder jaar weer
in een andere samenstelling!

De City Burger 2018

Deze is speciaal voor 2018 samengesteld. Het is een heerlijke 3
dubbele burger bestaande uit 100 % Iers rundvlees, belegd met
oude kaas, gebakken spek, ijsbergsla, augurk en af gemaakt met
een speciale overheerlijke Ierse tomaten relish. Dit alles wordt op
een authentiek Amerikaans hamburger broodje met sesamzaad
geserveerd! De heerlijk gekruide twisters en Brander mayonaise
mogen bij deze Authentieke City Burger niet ontbreken!

De City Burger 2018

De vegetarische City Burger is een burger op basis van
flespompoen, aardappel en geitenkaas in een krokant jasje.
Geserveerd op een vloer broodje met ijsbergsla, crème fraiche en
de overheerlijke Ierse relish. Ook hierbij mogen de gekruide
twisters en de brander mayonaise niet ontbreken!

Saté van het huis.

Kip saté met pittige huisgemaakte pindasaus, gebakken uitjes, vers
gebakken kroepoek en atjar Geserveerd met pandan rijst of friet.
De kippendij wordt hier in huis gemarineerd en geregen, waardoor
we u een unieke kruidige en sappige saté kunnen serveren. Hierbij
serveren we natuurlijk pittige huisgemaakte pindasaus, gebakken
uitjes, atjar en vers gebakken kroepoek.

Zeewolf met een Tropisch tintje.

De Zeewolf wordt als papillot in de oven gegaard met ananas, kers
tomaat, balsamico, olijfolie en zoete aardappel friet.
Geserveerd op een bedje van rucola en spinazie.

Gele Thaise curry.

Deze geurige gele Thaise curry wordt geserveerd met samosa’s,
sweets, mango chutney, bananen raita, spekkoek en pandan rijst.
De curry kan geserveerd worden met kippendijfilet, kabeljauw of
quorn (vega).

Caesar salade.

Vanwege het aanhoudende warme weer , heeft de keuken brigade
een mooie Caesar salade samengesteld! Bestaande uit : diverse
soorten sla, gekookt ei, Grano Padano, vers gebakken croutons en
spek en een verfijnde caesar dressing. Geserveerd met brood en
kruidenboter.
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Nagerecht
U kunt kiezen uit de volgende desserts:

City coupe
Deze verfrissende City coupe bestaat uit aardbeien- en
boerenroomijs, vers fruit, huisgemaakte vruchten coulis
en slagroom.

Boerenroomijs sandwich.
Laat je verrassen door deze chocolade/hazelnoten
sandwich met boerenroomijs. Met roodfruit en slagroom.

Tiramisu
Deze maand een echte klassieker, de authentieke
Italiaanse Tiramisu!

DAGELIJKS VERS BEREID
-9-

Smoothies
100% PUUR FRUIT
Tropical Smoothie •aardbeien + banaan…… 3.50
Sunshine Smoothie •ananas + mango………. 3.50
Paradise Smoothie •mango + aardbeien….... 3.50
Fantasy Smoothie •frambozen + mango….... 3.50
Sunset Smoothie •frambozen + aardbeien.... 3.50
Palmbeach Smoothie •mango + banaan….… 3.50
Bosbessen Smoothie •bosbessen……….…… 3.50

100% VERSE GROENTE
Groene groente Smoothie
Spinazie + broccoli + pastinaak + appel
(Kies voor vitamine) …………………………...… 3.50

COOL CAPPUCCINO
IJskoude koffie Sensatie.….…….….….….… 3.50

IJS VAN OLA
o.a. Magnum, Calippo, Cornetto, Ben & Jerry’s,
Solero, vruchten etc.
(prijzen zie kaart bij de bar)
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Reserveringen
Binnen de Gift City is het City Café inmiddels uitgegroeid tot een
ontmoetingsplek voor het verbreden van je netwerk. Het is ook een
plek waar je gewoon even tot rust kunt komen onder het genot van
een kop koffie, een vers broodje met een smoothie of een heerlijk
drie -gangen diner.
Zoals je in de inleiding van deze menukaart wellicht al hebt gelezen
werken ook in het City Café voornamelijk vrijwilligers die graag hun
dag op een positieve en zinvolle manier invulling willen geven en
waar mogelijk toewerken naar het zetten van stappen richting een
(betaalde) baan.
Zij doen hun best om ervoor te zorgen dat u/jij een prettige tijd
beleefd tijdens het bezoeken van het City Café en zullen je verassen
met smaakvolle producten en gerechten.
Reserveren
Wil je verzekerd zijn van een plekje in ons gezellige City Café dan
kun je reserveren via reserveringen@degiftcity.nl
Wil je op de dag zelf nog weten of er plaats is in het City Café dan
kun je het beste telefonisch contact met ons opnemen via het
algemene telefoonnummer van de Gift City. Deze kun je vinden op de
laatste pagina van deze menukaart.

Feesten/Partijen
Het is (beperkt) mogelijk om de Gift City af te huren voor een
besloten feest/partij. Bij besloten feesten/partijen kun je denken aan
vergaderingen, workshops, verjaardagen, informatiemarkten of
bruiloften. Bij besloten feesten/partijen is er tevens de mogelijkheid
om licht alcoholische dranken te schenken.
Voor een besloten feest/partij wordt er een bijdrage voor het
Maatschappelijk Doel berekend en is de minimale grootte van de
groep 40 personen.
Naast het 3-gangendiner is het ook mogelijk om voor een bepaald
thema te kiezen voor de betreffende bijeenkomst/partij, waarbij je
kunt denken aan een gezellige High Tea, een uitgebreid Tapasdiner
of een Stampottenbuffet.

We denken graag met je mee in wat je wensen zijn en wat wij hierin
voor elkaar zouden kunnen betekenen. Neem voor het bespreken van
de mogelijkheden contact met ons op via reserveringen@degiftcity.nl
Vergaderruimtes:
Er zijn twee vergaderruimtes binnen de Gift City die beschikbaar zijn
om te huren voor een dag(deel). Deze zijn zeer geschikt voor kleinere
groepen van 12-15 personen. Daarnaast biedt de Gift City ook ruimte
aan grotere groepen. We nodigen je graag uit om ook voor het huren
van een vergaderruimte contact met ons op te nemen via
reserveringen@degiftcity.nl
Gezien de doelstelling van de Gift City willen we u tijdens uw/jou
bezoek graag bedienen met onze consumpties.
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Openingstijden
City Café

: Di. t/m vr. 10:00 - ca. 20:30 uur
Za. 11:00 - 17.00 uur
(onder voorbehoud, zie website)

Keuken

: Di. t/m vr. 11:30 - 19:00 uur
Za. 12:00 – 16:00 uur
(onder voorbehoud, zie website)

Twinkelwinkel : Ma. t/m vr. 10:00 - 17:30 uur
Za. 11:00 - 17:00 uur
Talentenbureau : Ma. t/m vr. 10:00 - 17:00 uur
Meubelloods

: Di. t/m vr. 9:30 - 12:30 uur

Wij zijn regelmatig opzoek naar vrijwilligers, junioren of senioren,
arm of rijk, sterk of zwak, ervaring of geen ervaring, iedereen is
welkom.

Hebben wij u/je hiermee geënthousiasmeerd, neem dan contact
op met het Talentenbureau voor een intakegesprek.
Is vrijwilligerswerk in het City Café, Keuken, Twinkelwinkel,
Meubelloods of Talentenbureau wat voor u/jou?
Loop gerust bij ons binnen voor gratis advies:
Rieteweg 12 - 8041 AK Zwolle.
Bel:
Tel.: 038 - 79 20 020.
Bezoek onze website:
www.degiftcity.nl
Of stuur een bericht naar:
info@degiftcity.nl
Voor reserveringen:
reserveringen@degiftcity.nl

Wij bedanken alle sponsoren , donateurs en
betrokkenen voor hun steun in de afgelopen jaren.
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