Over ANNO

Zaalverhuur

ANNO haalt en brengt jou alle verhalen
over Zwolle van het verleden, heden en de
toekomst. Het is een unieke plek in Nederland
waar museum, archeologie, bouwhistorie,
monumenten en archief samen onder één
dak zijn te vinden. Het museum in de maak is
het (t)huis van, voor en door Zwollenaren en
toeristen van de stad. Het is hét vertrekpunt
als je Zwolle beter wilt leren kennen.

ANNO heeft verschillende locaties die
geschikt zijn voor zowel kleinere als grotere
evenementen. Of het nu gaat om een borrel,
een zakelijke bijeenkomst of een lezing.
Het museum in de maak biedt alle
mogelijkheden in een historische omgeving.
In het pand zijn meerdere ruimtes te vinden
met ieder een historische insteek, een eigen
verhaal en uitstraling. Het terras achter de
16de-eeuwse regentenwoning bijvoorbeeld
biedt in de zomermaanden een oase van rust
midden in het centrum van Zwolle en dat ook
nog eens praktisch onder de Peperbus. Of kom
vergaderen in de historische Blokzijlkamer,
borrelen na een lezing in het café of dineren
in één van de bijzonderste, monumentale
keukens van Nederland. We kijken samen met
jou welke locaties het meest geschikt zijn en
welke inrichting het beste bij jouw wensen
past.

ANNO is een initiatief van Collectie
Overijssel, de afdeling Erfgoed van de
gemeente Zwolle en Stichting Allemaal
Zwolle. Door deze samenwerking zijn we
in staat om alle erfgoedcollecties van
Zwolle voor het eerst bij elkaar te brengen
en te delen met iedereen die meer wil
weten over Zwolle.

Kijk voor meer informatie op www.anno.nl

Warme dranken
Koffie
€
Cappuccino		
€
Espresso			
€
Dubbele espresso			
€
Koffie verkeerd
€
Latte macchiato			
€
Thee					€
Verse muntthee			
€
Verse gemberthee			
€
Haver cappuccino			
€

2,75
2,95
2,60
3,35
3,25
3,25
2,75
3,25
3,25
3,25

Frisdranken
Sourcy blauw / rood		
€
Sourcy blauw / rood 0,75L		
€
Pepsi / Pepsi max			
€
7-up free				€
Rivella					€
Sisi					€
Tonic					€
Lipton Ice Tea / Ice Tea green
€
Russel & Co sicilian lemonade
€
Russel & Co botanical rose		
€
Russel & Co spiced orange		
€

2,75
6,50
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,95
3,50
3,50
3,50

Sappen
Verse jus d’Orange 			
Appelsap troebel			

€ 3,50
€ 2,75

Bieren
Gulpener Pils
Zwolse Pils
Hanze Tripel
Seizoensbier

€
€
€
€

Wijnen
Patriarche Heritage wit
Patriarche Heritage rood
Patriarche Heritage rosé

€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75

2,95
4,00
4,00
4,00

Borrelbites
Bruschetta’s, verschillende toppings		
€ 7,50
Falafel met dip		
€ 7,50
Bitterballen met Zwolse mosterd
€ 8,00
Groentekroketje, duivelse mosterd
€ 8,00
Kaasplankje van de Vreugdehoeve
€ 9,50

Gebak
Appelgebak van de Stadsbakker
€ 3,95
Wisselend gebak
v.a. € 3,95
Stadsbakker koek
v.a.		
€ 2,50
			

Belegde broodjes
• Broodje gerookte kip met duivelse mosterd							
€ 7,50
• Broodje gerookte ossenworst, piccalilly en kruidenmayonaise			
€ 7,50
• Stadsbroodje met fenegriekkaas van de Vreugdehoeve 				
€ 7,50
• Broodje makreelsalade met zoetzuur								
€ 7,50
• Broodje hummus met gegrilde groenten en krokante zaden				
€ 7,50
Gegrilde sandwiches
• Geitenkaas en tomaat										
€ 7,50
• Kaas, kipfilet en gebakken paddenstoelen
€ 7,50
Salades
• Salade met linzen, gerookte bietjes en basilicum				
€ 10,50
• Salade zoetzuur gemarineerde groenten met zolderspek				
€ 10,50
Warme lunchgerechten
• Patatje stoof; zoete aardappelfriet met Zwolsche stoof				
€ 10,50
• Swollenaeren lunch: kopje soep, quiche, Stadsbroodje				
€ 10,50
en een groentenkroketje
• Zwolse mosterdsoep met appel en garam masala						
€ 7,50
• Groentenplaat taart van het seizoen							
€ 7,50
Kids
• Tosti											
€ 4,50
• Poffertjes											
€ 3,50
€ 2,50
• Tomatensoepje										

Vegetarisch

Veganistisch

