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ENCORE BY SIMONIS

Hartelijk dank voor uw interesse in Encore by Simonis.
Aan de Tweede Haven van Scheveningen bevindt zich Encore, het nieuwste restaurant van de familie
Simonis. Direct gelegen aan de jachthaven en op een steenworp afstand van het Scheveningse strand.
Ook het centrum van Den Haag is met het openbaar vervoer goed bereikbaar.
Encore heeft een strakke, moderne en sfeervolle inrichting. Aan de bar kunt u gezellig borrelen en
genieten van heerlijke hapjes. Aan de ruime tafels met comfortabele banken geniet u met uw gasten van
een uitgebreid meergangendiner. U kunt er ook voor kiezen om diverse gerechten met elkaar te delen,
het zogenoemde shared dining. Daarnaast biedt het restaurant de meest uiteenlopende mogelijkheden
voor evenementen. Van groot tot klein, alles is mogelijk bij Encore.
Goed om te weten is dat u voor de deur (betaald) kunt parkeren. In de directe omgeving bevinden zich ook
een aantal parkeergarages. Het restaurant beschikt over een inpandige lift naar beide etages. Dit maakt het
zeer toegankelijk voor mindervalide gasten.
Wij kijken ernaar uit om u en uw gezelschap bij ons in het restaurant te verwelkomen.
Het team van Encore by Simonis.
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ETEN & DRINKEN

Encore is onlosmakelijk verbonden met kwaliteit. Vlees- en visliefhebbers kunnen hier terecht voor
een ruime keuze aan gerechten. De menukaart is internationaal georiënteerd met een knipoog naar
de Aziatische keuken, en dan met name de Japanse. Denk hierbij aan verse sushi, sashimi en tempura
gerechten. Uiteraard worden er ook andere dagverse visgerechten met een Aziatische twist en
vleesgerechten van de houtskooloven geserveerd. Het vlees is afkomstig uit Amerika. Dit zorgt voor een
mooie samensmelting van Westerse en Oosterse invloeden. De wijnkaart bevat maar liefst 130 wijnen,
afkomstig uit de hele wereld. Daarnaast staan er 30 verschillende champagnes op de kaart. Ook maken
onze ervaren bartenders graag een heerlijke cocktail of gin-tonic voor u klaar.
Bij Encore garanderen wij u en uw gezelschap een gezellige avond uit waarbij kwaliteit, service en sfeer
centraal staan.
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PRIVATE DINING & ENCORE EVENTS

Het restaurant is geschikt voor de meest uiteenlopende evenementen. Naast het à la carte gedeelte beschikt
het restaurant namelijk over een private dining en een aansluitende evenementenruimte, Encore Events.
Van vergadering, presentatie, seminar en (zakelijke) borrel of diner tot verjaardagsfeest en bruiloft. Alles is
mogelijk bij Encore.
Private dining
Wilt u bij ons dineren, maar vermijdt u met uw gezelschap liever de drukte in het restaurant? Bij
binnenkomst bevindt zich aan de rechterzijde van het restaurant de private dining ruimte. Deze kunt
u exclusief afhuren voor groepen vanaf 6 tot en met 22 personen. Het beschikt over een beamer en
projectiescherm en is hierdoor tevens geschikt voor uw vergadering of presentatie.
Encore Events
Encore Events bevindt zich aan de achterzijde van het restaurant. Dit is de perfecte ruimte voor uw
borrel, receptie, diner of feest. Ook is Encore Events geschikt voor uw vergadering, presentatie, seminar of
meerdaagse conferentie. De ruimte is verdeeld over twee etages met elk een eigen bar en biedt plaats aan
maar liefst 500 personen. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor meer informatie of een offerte op
maat. Wij zorgen er graag voor dat uw evenement een onvergetelijke ervaring wordt.
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Vergaderarrangement
Onbeperkt koffie, thee en water € 9,95 p.p.

GROEPSMOGELIJKHEDEN

OCHTENDPAUZE

Fruit € 1,50 p.p.

Kleine kaart (tot 20 personen)
LUNCH
VOORGERECHT

Walking dinner

3-, 4-, 5-gangen STANDAARD menu

3-, 4-, 5-gangen LUXE menu

• Tuna Sashimi

U kunt een keuze maken uit de volgende

• Soepje van de dag

• Wagyu Carpaccio

gerechten:

• Frisse salade

AMUSE

Gillardeau Oesters

Salmon Nigiri

• Yoghurt met vers fruit

• Crispy Squid
• Chicken Gyoza

• Melk

• Wagyu Carpaccio

Luxe buffet € 19,95 p.p.

HOOFDGERECHT

• Tuna Sashimi

• Diverse belegde broodjes

• Zalm

• Salmon Nigiri

• Soepje van de dag

• Spareribs
AMUSE

Aziatisch vlees- en visbuffet

Standaard buffet € 14,95 p.p.
• Diverse belegde broodjes

• Salmon Nigiri

VOORGERECHT

VOORGERECHT

• Brood met hummus

• Griet

• Spareribs

• Frisse salade

Tuna Sashimi of Beef Tataki

Tuna Tataki of Wagyu Carpaccio

• Ramen soep

• Kreeft

• Creamy Spicy Coquille

• Pastasalade

• Rendang

• Mr. Encore Steak

• Encore Oesters

• Yoghurt met vers fruit

TUSSENGERECHT

TUSSENGERECHT

• Oosterse kip

• Entrecôte

• Pork Belly Skewer

• Melk

Spring Roll

Chicken Gyoza

• Gamba’s in oestersaus

• Asian Style Chicken

• Griet

• Jus d’orange

• Zalm Teriyaki

• Mr. Encore Steak

HOOFDGERECHT

HOOFDGERECHT

• Vegetarische salade

DESSERT

• Tongrol

MIDDAGPAUZE

Makreel of Mr. Encore Steak

Griet of Entrecôte

• Beef salade

• Chocolate Explosion

• Kaasplankje

Energy bar € 3,25 p.p.

• Salade Oosterse tonijn

• Cherry Apple

• Mini Cheesecake

Chocolate Chip Cookie € 3,25 p.p.

DESSERT

DESSERT

• Noodles

• Macarons

• Macarons

Warm Chocolate Chip of Macarons

Cherry Apple of Popcorn Crème Brûlée

• Rijst

• Lemon Bar

• Lemon Bar

3-gangen vanaf € 49,95 per persoon

3-gangen vanaf € 54,95 per persoon

Vanaf € 45,00 per persoon

A la carte prijzen

4-gangen vanaf € 36,00 per persoon

BORREL

Binnenlands gedistilleerd drankarrangement
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met bittergarnituur € 12,95 p.p.p.u.
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Catch by Simonis

Spreekt Encore u aan, maar wilt u meer keuze in traditionele visgerechten? Op de andere hoek van de
Dr. Lelykade bevindt zich Catch by Simonis. De keukenbrigade van dit internationale visrestaurant
presenteert zowel traditionele visgerechten als oesters, fruits de mer en visgerechten met een Aziatische
twist. Ook de vleesliefhebber haalt hier zijn hart op.
Wilt u meer informatie ontvangen over Catch by Simonis?
Vraag dan naar de brochure bij een van onze medewerkers.
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