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Laat u verrassen 
Bij ons bent u altijd van harte welkom!

Bruin Café

Het authentieke interieur, zoals het 
houten meubilair, de vloerplanken 
en lambrisering en de glimmende 
bierpompen, zorgt voor een intieme 
sfeer in het café. Ook de vele decoraties 
als oude biersoorten in fles, het 
vanuit de gehele wereld afkomstige 
papiergeld dat rondom de bar aan 
het plafond verzameld is en de vele 
muziekinstrumenten verspreid in het 
café, dragen bij aan de gemoedelijke 
sfeer. Uiteraard is het mogelijk om in 
ons gezellig bruin café te genieten van 
heerlijke lunch- of dinergerechten of 
van gewoon een lekker tussendoortje. 
Bij mooi weer wordt een open huis 
gecreëerd door het openen van de 
gehele voorpui: zo wordt u direct 
uitgenodigd in het gezellig “oud” 
bruin café. In ons bruin café is het 
de gehele week mogelijk om te darten 
en te biljarten. Vaste activiteiten: op 
de maandag- en woensdagavond wordt 
er in competitieverband gedart en 
biljart gespeeld.

Cafetaria

’t Zumpke beschikt tevens over een 
cafetaria. Van daaruit bieden wij u een 
breed assortiment aan menu’s van uit- 
muntende kwaliteit. De menu’s zijn o.a. 
toegespitst op deze regio. Wij weten 
waar u van houdt en onze menu’s 
stillen ook de trek van stevige eters. 

Feestruimte

Vanuit het café bereikt u via de 
tussenzaal, de sfeervolle feestruimte. 
Hier bieden wij u de mogelijkheid 
tot het creëren van een partij of feest 
(maximaal 120 personen, met tussenzaal 
erbij maximaal 150 personen). Ook het 
verzorgen van themafeesten nemen wij 
u graag uit handen. Tevens is het goed 
vertoeven op ons gezellig tuinterras, 
waar u uitstekend een tuin- en/of 
barbecuefeest kunt houden.

Culinair

Onze koks zijn specialisten in het bereiden 
van koude en warme buffetten en in 
overleg met u is er van alles mogelijk!

 Hap & Stap
Wilt u genieten van onze culinaire hapjes. 
U kunt deze bij ons zelf samenstellen en/of 
bestellen. Vraagt u gerust naar ons ruime 
assortiment culinaire hapjes.

Eetcafé ’t Zumpke 

Is dé eet- en uitgaansgelegenheid van het Twentse Enter.
U kent Eetcafé ’t Zumpke misschien al als een gezellige locatie voor eten, 
drinken en uitgaan, maar wist u ook al dat het uitstekend geschikt is voor 
het geven van een feest of partij? In deze folder geven wij u graag een 
indruk van de mogelijkheden en van onze activiteiten.


