
Drechtje staat vrolijk op haar 
sokkel, wat een gezelligheid 
op haar Dorpsplein en in Dui-
vendrecht Zuid!  

Wist u dat we met deze laat-
ste editie voor de zomer al-
weer het 6e seizoen afron-
den? Tijd voor een feestje! 
Dat feestje laten we graag 
aan onze lezers op de bij-
zondere terrassen in ‘oude 
kern’ Duivendrecht. Drechtje 
heeft ze voor u op een rijtje 
gezet! 

Alfabetisch zijn dat Casa Lisa, 
De Eeterij, Eetcafe Lotgeno-
ten en Sandwich Express; zie 
foto’s volgende pagina. 

Casa Lisa kookt met de sei-
zoenen mee dus deze zomer 
zullen er verrassende lichte 
tapas en verse frisse pasta's 
op de kaart staan die uitste-
kend samen gaan met een 

huisgemaakte kan sangria. 
Het leuke van ons terras is 
dat we de hele dag zon 
hebben en het een gezellige 
plek is waar Duivendrechters 
elkaar kunnen ontmoeten. 

De Eeterij is de hele (!) zomer 
open (behalve maandags) 
voor zowel een kopje koffie, 
een eenvoudige lunch of 
een lekker uitgebreid diner. 
Het aanbod vegetarische en 
veganistische gerechten is 
uitgebreid. Maar gewoon 
een patatje met een kroketje 
halen kan ook nog steeds. 
Als u zelf nog even natafelt, 
kunnen uw kids lekker spelen 
op het plein. 

Eetcafe Lotgenoten Wat voor 
speciaals doet Lotgenoten 
deze zomer? De tweede 
week van juli begint het mos-
selseizoen. Gekookt in witte 
wijn met groente en kruiden 

in een pannetje op tafel. 
Ook gebakken een verwen-
nerij voor de liefhebber. Een 
andere zomerspecialiteit is 
de vitello tonato, kalfsvlees, 
op Italiaanse wijze bereid 
met een saus met tonijn 
smaakeffecten. Het terras is 
gezellig en lekker rustig, want 
er is geen langsrazend ver-
keer. Lekker eten in een lan-
delijke sfeer met een prach-
tig uitzicht 

Sandwich Express heeft de 
lekkerste koffie van het plein, 
zegt Sonja. Zij en de andere 
medewerkers bezorgen u op 
het gezellige terras uw koude 
of warme drankjes met de 
heerlijkste verse en goed be-
legde broodjes. Van maan-
dag tot en met vrijdag tot 
16:00 uur in de middag staat 
het team deze zomer voor 
uw klaar.  

… deze zomer terras hoppen in Duivendrecht!
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Geïnteresseerd en/of meer weten?         Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl 
Steunt u ons nog steeds?  Ons IBANnummer is NL51 RBRB 0706 6077 40  in Duivendrecht

Drechtje adviseert …

 
TIP ONS 
Klik hier!

Een mooie zomer toe-
gewenst, Drechtje is er 
weer op 7 sept. ’19
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Geïnteresseerd en/of meer weten?         Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl 
Steunt u ons nog steeds?  Ons IBANnummer is NL51 RBRB 0706 6077 40  in Duivendrecht

Drechtje adviseert verder
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