Diner

Bijgerechten

(17.00-21.00 uur)

Frites + huisgemaakte mayonaise
Kleine gemengde salade

Voorgerechten
Pompoensoep + groene kruidenolie
Tomatensoep
Carpaccio van bietjes + gebrande geitenkaas
+ honing + kruidensalade + gerookte amandel
Yoghurtflensje + zalmmousse + komkommergelei
Linzensalade + wortel + grapefruit + munt
+ gerookte amandelen
Op groene thee gerookte ganzenborst
+ salade + sinaasappel-notendressing *
Proeverij van voorgerechten, per 2 personen

6.5
5.75
9.5
8.75
8.5

4
3.5

Dessert
IJscoupe 'Focus'
4.5
Crème brûlée van witte chocolade
6.75
+ citroen-muntgranité
Hangop + perencompote + kaneel
6.5
Kaasplankje met 4 verschillende kazen + notenbrood
10
Seizoensspecialiteit
dagprijs

9.75
16.5

Hoofdgerechten
Groentecurry + jasmijnrijst
14.5
+ gebrande cashewnoten
Pompoenrisotto + prei gemarineerd in balsamico
16.5
+ in tempura gebakken paddestoelen
(ook vegan verkrijgbaar )
Heilbotfilet + crème van bataat + salsa verde *
17,5
Burger van rode bonen + brioche + sla + augurk
12.5
+ tomaat + komkommer
Entrecote + gesmolten brie + salsa verde *
19.5
Hamburger (rundvlees) + brioche + bacon
16.5
+ cheddar + frites *
Vegan dinerbordje (Turks brood + dips + olijven
9.5
+ nootjes + ingelegde groenten)
Audrey Hepburn's Spaghetti al Pomodoro
12,5
+ parmezaan + aubergine
Seizoensspecialiteit
dagprijs
* = vlees- of vis
= vegan

Ga je aansluitend naar de film? Laat het even weten,
dan houden we er rekening mee!

Snacks

(11.30-21.00 uur)
Lavash (Turks brood) + drie dips
6
Bordje charcuterie *
8
Borrelbordje Focus * (Turks brood + dips
12.5
+ olijven + nootjes + ingelegde groenten
+ bitterballen + kaas + charcuterie)
Borrelbordje Focus vega (Turks brood
12.5
+ dips + olijven + nootjes + ingelegde groenten
+ bieterballen + groenteloempiaatjes + kaas)
(ook vegan verkrijgbaar )
Kaasplankje met 4 verschillende kazen + notenbrood
10
(11.30 uur-sluit)
Portie olijven
Gebrande noten + rozemarijn
Nootjes
Bieterballen (6 st.)
Bitterballen (6 st.) *
Mini masala-kroketjes (6 st.)
Samosa's (groenteloempiaatjes) (8 st.)
Blokjes oude kaas + uienchutney
Bittergarnituur (12 of 24 st.) *
(ook vegetarisch of vegan verkrijgbaar)
* = vlees- of vis
= vegan

4
5
3
6
6
6.5
7
5.5
11/20

ETEN

Vroege trek

(vanaf 10.00 uur)
Huisgemaakte granola + yoghurt
Toast + boter + jam
Toast + scrambled egg

Zoet

diverse soorten taart (zie vitrine)
Diverse smaken (sorbet)ijs | per bolletje

Lunch

Feestje?

Desembrood, bruin of wit

Een unieke, filmische omgeving, op een centrale plek in Arnhem
en voorzien van de nieuwste technieken op het gebied van beeld
en geluid: het eigentijdse Focus Filmtheater zou zo maar eens de
ideale plek kunnen zijn voor jouw evenement!
Zie focusarnhem.nl/zakelijk/zaalverhuur voor een overzicht van
de verschillende zalen en de mogelijkheden.

(11.30-16.00 uur)
5.5
3.75
5.5

v.a. 4
v.a. 1.5

Snacks

(11.30-21.00 uur)
Lavash (Turks brood) + drie dips
6
Bordje charcuterie *
8
Borrelbordje Focus * (Turks brood + dips
12.5
+ olijven + nootjes + ingelegde groenten
+ bitterballen + kaas + charcuterie)
Borrelbordje Focus vega (Turks brood
12.5
+ dips + olijven + nootjes + ingelegde groenten
+ bieterballen + groenteloempiaatjes + kaas)
(ook vegan verkrijgbaar )
Kaasplankje met 4 verschillende kazen + notenbrood
10
(11.30 uur-sluit)
Portie olijven
Gebrande noten + rozemarijn
Nootjes
Bieterballen (6 st.)
Bitterballen (6 st.) *
Mini masala-kroketjes (6 st.)
Samosa's (groenteloempiaatjes) (8 st.)
Blokjes oude kaas + uienchutney
Bittergarnituur (12 of 24 st.) *

6
10
14
14

Keuze uit
Oude kaas + chutney van rode ui
Tartaar van tomaat + sjalot + kappertjes
+ augurk + kwarteleitje
Gravad Lax *
Gerookte runderribeye
+ huisgemaakte aardappelsalade *
Hummus van rode linzen + geroosterde broccoli
Gele wortelcrème + bietenblad + hazelnoten

4
5
3
6
6
6.5
7
5.5
11/20

Elke zondag: Breakfast @ Focus
Begin je zondag goed met Breakfast @ Focus,
het Focus-filmontbijt! Iedere zondag vanaf 10:00 uur de keuze
uit twee ontbijtjes en vijf films. (Alleen op basis van reservering)

Tosti + brie + perenstroop
Tosti + venkelsalami + ketchup + knoflook
2 rundvleeskroketten + brood *
2 masalakroketten + brood (+ gembermayonaise)
Burger van rode bonen + brioche + sla + augurk
+ tomaat + komkommer
Omelet kaas + geroosterde groenten
+ 2 boterhammen
Vegan lunchbordje (Turks brood + dips + olijven
+ nootjes + ingelegde groenten)

en fris + drie hapjes p.p. (€22,50 p.p. ex. btw, incl. zaalhuur)

6.5
5.75

Focus Luxe Winterborrel: 2 uur borrelen met bier, wijn

6.5
6.75
7.5
8
9.5

Focus Winterdiner: 2-gangen (€ 25,- p.p. ex. btw, ex.

9.5
9.5

Salades
Biologische kipsalade + panchetta *
Couscoussalade + muhammara + spinazie + feta

12.5
9.75

Kids
Een boterham met naar keuze pindakaas,
Nutella of jam

De feestdagen komen er weer aan! De tijd van gezelligheid,
lekker en veel eten, lange avonden met familie en vrienden; maar
óók van saaie, verplichte borrels in sfeerloze kantoorpanden.
Verras je collega’s of vrienden dit jaar en vier de feestdagen
gezellig in Focus. Tot en met 30 personen kun je goed terecht
in het café-restaurant; voor grotere groepen is het mogelijk de
foyer op de eerste verdieping af te huren. Wil je met een kleine
groep toch een besloten evenement, dan kun je uiteraard ook
kiezen voor de foyer.

Focus Winterborrel: 2 uur borrelen met huisbier, huiswijn

Soep
Pompoensoep + groene kruidenolie
Tomatensoep

Winters borrelen en dineren met groepen

Focus | Eten + Drinken biedt een aantal
aantrekkelijke winterarrangementen:

Overige lunchgerechten

* = vlees- of vis
= vegan

Meer info en reserveren: focusarnhem.nl/breakfast

Kleine trek: 1 boterham
Gezonde trek: 2 boterhammen
Grote trek: 3 boterhammen
Proeverij: 4 halve boterhammen + soepje

2

en fris naar keuze + zes hapjes p.p. (€27,50 p.p. ex. btw, incl.
zaalhuur) Voor de hapjes heb je de keuze uit twaalf verschillende
soorten, warm en koud.

zaalhuur) of 3-gangendiner (€ 30,- p.p. ex. btw, ex. zaalhuur)
Voorgerecht
Bietenbulgur met gefrituurde fetakaasjes
Frisse salade
Turks brood met dips
Hoofdgerecht
Moussaka met aubergine, kikkererwten en aardappelen
Frittata met gekleurde paprika
Lasagne met broccoli
Dessert
Crème brûlée van witte chocolade
Vanille panna cotta met een coulis van blauwe bes

Meer informatie en contact

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met
Sonja Pleging van Sales & Events via s.pleging@focusarnhem.nl.
We denken graag mee over een aanbod op maat!

W FOCUSARNHEM.NL/ETEN-DRINKEN

Z

FOCUSARNHEM
@FOCUSARNHEM
WIFI Welkom bij Focus Arnhem! ww: FOCUS2018!

HIER
ALLEEN
PINNEN

