BROCHURE
10 TOT 200 PERSONEN

WELKOM BIJ
JAMEY BENNETT

J

amey Bennett is de plek waar je
neerploft op de Chesterfield met een
Gin&Tonic in je hand om te proosten na
succesvolle dag.
Waar je met een collega een espresso drinkt
met wellicht wel een ontbijt bestaande
gepocheerde eitjes en huisgemaakte granola
om de dag mee te starten. Waar je ‘s avonds
met zakenrelaties gerechten deelt van de
internationaal georienteerde kaart.
Het is dé plek waar de expat de local ontmoet,
de huisvrouw de hipster en waar uptown meets
downtown. De internationale huiskamer van
Den Haag. Met een constante kwaliteit en mooie
beleving de perfecte setting voor business.

WHO’S JAMEY
Jamey Bennett werkte als spion voor de
Britse geheime dienst. Hij is sophisticated en
ondeugend, een onweerstaanbare combinatie.
Hij kent de wereld op zijn duimpje en heeft een
voorkeur voor luxe maar heeft ook behoefte
aan warmte en gezelligheid. Een huiskamer,

maar dan wel één met bediening. Dan ploft
de mondaine diplomatenzoon neer op de
Chesterfield of neemt hij plaats aan tafel voor
een goed glas wijn en een Steak. Op zijn best
voelt hij zich aan de bar met een Gin Tonic in
zijn hand. En natuurlijk een mooie dame aan
zijn zijde. Never a dull moment met Jamey…

HISTORY
Dat Jamey Bennett zich thuis voelt op de
Haagse Plaats, nummer 11, is niet vreemd.
Ooit bevond zich hier de Kabouterbar, een
duistere kroeg met een onschuldige naam waar
Jamey Bennett en andere spionnen elkaar
ontmoetten. De vele donkere hoekjes en de
twee toegangen maakten het een ideale plek
om ongezien naar binnen en buiten te sluipen.
Begin 1994 vestigde café restaurant Julianas’
zich hier. Eén van de eerste grand cafés van de
hofstad. Spionnen lieten zich er niet meer zien.
Sinds 2016 is Jamey Bennett teruggekeerd
naar de Plaats.

BREAKFAST
09.00 - 12.00 uur

BREAKFAST € 16,50
Verse jus d’orange
Koffie / Thee
American pancake
Gepocheerd eitje
Avocado

Bacon
Toast van menno
Yoghurt
Vers fruit

SOME SWEETS?

Bananenbrood € 4.90
Pecans cottage cream
Appeltaart € 4.20
Met spijs

Chef’s Cake v.a. € 4.50
Wisselend per week

BUBBLES?

Casa Ghellerr Prosecco Brut € 6.50

Glera, Chardonnay Musqué & Pinot Grigio verfrissend en
toegankelijk met sappige ananas en rijpe appel

Champagne Laurent-Perrier Brut € 9.90
Chardonnay, Pinot Noir & Pinot Meunier klassieke, elegante en
frisse champagne met een fijne mousse
Mimosa € 6.50

Casa Gheller prosecco brut – Jus d’orange

LUNCH
09.00 - 16.00 uur

ON THE SIDE TO SHARE

LUNCH A

€ 16,50
2 sandwiches p.p.
Brood van Menno
Luxe beleg (vis - vlees - vegetarisch)
Verse sap

Tonijn Sesam € 5,50 p.p
Komkommer – wakame – edamame – ponzu

SOME SWEETS?

LUNCH B

€ 18,50
2 sandwiches p.p.
Brood van Menno
Luxe beleg (vis - vlees - vegetarisch)
Weiderund croquette met brood
Verse sap

Bananenbrood € 4.90
Pecans cottage cream

Appeltaart € 4.20
Met spijs

LUNCH C € 29,50 p.p

3 GANGEN TO SHARE

Chef’s Cake v.a. € 4.50
Wisselend per week

Rauwe Tonijn Pizza

Filodeeg – truffelmayonaise

Burrata

BUBBLES?

•••

Casa Ghellerr Prosecco Brut € 6.50

Geroosterde tomatencrème – granaatappel – aceto – vanille

Ceviche

Zeebaars – sinaasappel – jalapeño – passievrucht

Steak Tartaar

Masala – kurkuma – sjalot – 64 graden ei – tomaat
•••

Krabkoekjes

Avocado – limoen – tomaat

Mosselen

Groene curry – kokos – limoen

Glera, Chardonnay Musqué & Pinot Grigio verfrissend en
toegankelijk met sappige ananas en rijpe appel

Champagne Laurent-Perrier Brut € 9.90
Chardonnay, Pinot Noir & Pinot Meunier klassieke, elegante
en frisse champagne met een fijne mousse
Mimosa € 6.50

Casa Gheller prosecco brut – Jus d’orange

BORREL & BITES
vanaf 12.00 uur

BORRELPLATEAU € 17,50 | 16 stuks

Bitterballen
Kaasstengels
Butterfly garnalen
Groene olijven
Reypenaer kaas

LUXE BORRELPLATEAU € 29,95 | 18 stuks

Bitterbal
Gyoza
Krokante kip
Krokante loempia met eend
Crispy konings-oesterzwam

Brood van Menno € 6,50

Menno’s brood – gezouten boter – olijf olie

Groene Olijven € 5,50
Bella di Cerignola

Amandelen € 5,00
Gerookt & gezouten
Gillardeau Oesters € 4,00 p.st (minimum 2 stuks)
Ananas - limoen - papaya

Wij doen graag een suggestie voor bubbels,
Gin Tonics of mooie cocktails!

SHARED DINING
17.30 - 22.00 uur

MENU A
€37,50 p.p.

RAUWE TONIJN PIZZA

MENU B
€42,50 p.p.

RAUWE TONIJN PIZZA
Filodeeg – truffelmayonaise

Filodeeg – truffelmayonaise

BURRATA

STEAK TARTAAR { rauw }

Masala – kurkuma – sjalot – 64 graden ei – tomaat

Geroosterde tomatencrème – granaatappel – aceto – vanille

•••
•••

KRABKOEKJES

KROKANTE INKTVIS

Avocado – limoen – tomaat

STEAK TARTAAR { rauw }

Mango – chilibotersaus

Miso pesto – aïoli

COQUILLES

Masala – kurkuma – sjalot – 64 graden ei – tomaat

•••
•••

BUIKSPEK

Pompoen – miso limoen creme – appel

GAMBA’S

Ume – limoen – tom yam crème

BIMI

Roergebakken – oosterse vinaigrette

SPICY KOREAN RIBS

Iberico ribs - abrikoos – pistache

KROKANTE INKTVIS
Miso pesto – aïoli

•••

KALFSBURGERS

Bio-bacon-ui chutney – tomaat

•••

SPICY KOREAN RIBS

Iberico ribs - abrikoos – pistache

BIMI

Roergebakken-oosterse vinaigrette

LAMSRACK

Koriander – munt pesto

FRIET

Truffelmayonaise

FRIET

Truffelmayonaise

9 GERECHTEN IN 4-GANGEN GESERVEERD

10 GERECHTEN IN 4-GANGEN GESERVEERD

OV?
Enkele haltes in de nabije omgeving zijn;
- Halte Buitenhof
- Halte Spui
- Halte Kneuterdijk
Raadpleeg 9292.nl voor het beste reisadvies

FIETS?
Den Haag binnenstad is met opening van de winkels een
fiets-vrije-zone. Parkeer uw fiets vernoeming naar stalling in
de buurt. Biesieklette Nobelstraat / Hofkwartier (overdekt)
of biesieklette Buitenhof.

AUTO?
Reserveer eenvoudig vooraf online uw parkeerplek bij Interparking Museumkwartier, welke zich op slechts 4 min. loopafstand van Jamey Bennett bevindt. U parkeert hier de hele
dag vanaf € 10, met Day Trip Parking. Reserveer online via
parkereninmuseumkwartier.nl en profiteer van deze korting.
Parkeergarage Noordeinde
Heulstraat 21
2514 ER Den Haag
Q-park Torengarage
Geest 1
2513 VA Den Haag
Plein Den Haag parkeergarage
Plein 25
2511 CS Den Haag

ANNULERING
Na de bevestiging is annuleren mogelijk, wij hanteren hiervoor de volgende staffel;
> 30 dagen kostenloos
14 dagen - 30 dagen belasten wij 40% van de bevestiging
6 - 13 dagen belasten wij 60% van de bevestiging
< 5 dagen belasten wij 80% van de bevestiging

FINANCIEEL
De betaling is bij ons mogelijk door middel van cash, pin of
creditcard. Mocht u de betaling willen doen door middel van
een factuur hebben wij de volgende gegevens nodig voorafgaand de bijeenkomst ; juiste factuurgegevens, kopie visitekaartje. Bij een factuur bedrag vanaf € 250 is het mogelijk de
factuur kostenloos te verzenden. Voor bedragen onder de
€ 250 brengen wij € 10 administratiekosten in rekening.

jameybennettdenhaag
@jamey_bennett
Plaats 11, 2513 AD, Den Haag

