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Midden op het industriële Zwitsalterrein - ingang zuid - ligt SOAP, hét stadsstrand van Apeldoorn.
Een unieke locatie waar je kunt genieten van de ongedwongen en gezellige sfeer in ons restaurant.
Laat je verassen door heerlijke gerechten, van streetfood tot aan onze bekende BBQ plates of
geniet van een drankje aan de bar of bij onze openhaard.
Bij SOAP kun je terecht voor een romantisch diner voor twee of om gezellig te borrelen met
vrienden, een besloten feestje, een vergadering, een dagje strand en zelfs om te trouwen!
Wij zetten iedereen in het zonnetje!

Open van woensdag t/m zondag vanaf 11:00 tot einde gezelligheid.
- reserveringen@soap-apeldoorn.nl
- 055-7676088 / 06-20397626

/ SOAPAPELDOORN
@ SOAPAPELDOORN

SCANNER

Benieuwd naar het
laatste nieuws?
Aankomende events?

SOAP is een verwijzing naar het verleden van de
locatie, het voormalige Zwitsalterrein. Zeep klinkt
alleen niet zo leuk, dus werd het SOAP.

SOAP TIMELINE
2015: Het ontstaan van het idee een strandtent
te bouwen in Apeldoorn
24/01/2018: De eerste container
wordt gezet.
28/06/2018: De opening!
07/08/2018: Warmste dag in 2018
namelijk 39.6 graden!

ZONNIGE START
Volgens het KNMI was de
zomer van 2018 de warmste
in ruim drie eeuwen. De
gemiddelde temperatuur
was 19,0 graden, tegen 17,0
graden normaal.

24/08/2018: First Edition SOAP
Festival!
21/09/2018: Bovenverdieping klaar en
de komst van de dakterrassen!
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LUNCH
BROOD

Van 12:00 tot 17:00

Keuze uit wit of bruin

CARPACCIO - met garnituur en truffelmayonaise

€8,50

BAL GEHAKT - Hollandse heerlijkheid!

€6,50

ZALMSALADE - Verse zalmsalade met wasabimayo €7,50
GEZOND - Ham, kaas en garnituur

€7,50

1 KROKET/ 2 KROKETTEN

€4,50/ €8,00

WRAP - TOSTI

In een tortilla wrap!

HAM EN/OF KAAS

€3,50

GEITENKAAS - Met appel, walnoten en honing.

€4,00

SOAP - Gehakt, kaas en crème fraîche.

€4,75

SPECIALS
CLUB SANDWICH - Met kip, spek, tomaat en sla

€8,50

OMELET - Omelet met groenten en kaas

€7,50

12 UURTJE - Gebakken ei, kroket, soep en salade

€9,50

PITA FALAFEL - Met knoflooksaus

€7,50

SALADES

Keuze uit klein of groot

€9,50
€14,50
CAESAR - Met kippendij, spek, parmazaan, croutons en ei.

BORREL
SOAP BORRELPLANK KOUD
jonge kaas * oude kaas
leverworst * gedroogde worst
Amsterdamse ui * knoflooksaus
piccalilly * mosterd * olijven
€12,50

SOAP BORRELPLANK WARM
bitterballen * gehaktballen
loempia's * falafel * fried chicken
kaasstengels * knoflooksaus
cola saus * pittige mayo * mosterd
€19,50

SOAP NACHOS GROOT
€12,50
SOAP NACHOS KLEIN
€7,50
Mexicaanse nachos met gehakt,
tomaat, kaas, zure room en guacamole
BROODPLANK
Tapenades, sausjes, olijven.

€5,50

KAASSTENGELS 8 STUKS

€7,50

BITTERBALLEN
8 Stuks
12 Stuks
16 Stuks
BITTERGARNITUUR
10 Stuks
15 Stuks
20 Stuks

€6,00
€8,50
€11,00

€5,50
€7,75
€10,00

GEITENKAAS - Met appel, walnoten en pesto
SURF 'N TURF - Met ossenhaaspuntjes en gamba's.

KIDS SPECIAL
PANNENKOEK - Met stroop en/of poedersuiker

€4,00

BOTERHAM - Met kaas, ham of zoetbeleg

€3,50

ONZE STREETFOOD IS OOK IDEAAL
VOOR BIJ DE LUNCH OF DE BORREL
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BBQ Plate

Minimaal 2 personen

ORIGINAL
Spareribs
Kip spies
Shish kebab
Worst

PLATE SERVICE
SATÉ
Gemarineerde kippendijen met friet, satésaus,
kroepoek en Atjar tampoer.

€14,50

SPARE RIBS
Gemarineerde spareribs met friet en coleslaw.

€17,50

SOAP BURGER
€15,50
Beef burger met sla, spek, augurk, tomaat en rock 'n
roll saus. Geserveerd met friet.

€19,50 pp

FISH 'N CHIPS
€15,50
In beslag gedoopte en gefrituurde witvis met friet en
knoflooksaus.

DELUXE

VEGA CURRY
€14,50
Groentecurry met pompoen, courgette, aubergine en
bosui. Geserveerd met rijst.

Geserveerd met friet, sausjes en salade

Kip spies
Shish kebab
Lamsvlees
Gamba’s
Ossenhaaspuntjes
Geserveerd met friet, sausjes en salade

€29,50 p.p.

BIEFSTUK
€18,50
Gebakken biefstuk met champignons in cognacsaus.
CATCH OF THE DAY
Vraag de bediening naar de vangst van de dag!
MAALTIJDSALADE
Caesar, Geitenkaas of Surf 's Turf

€....?

€14,50

KINDERMENU
€7,50
SATÉ/ FRIKANDEL/ FISH/ BITTERBALLEN
Keuze uit bovenstaande met friet, saus en een ijsje na!

NAGERECHTEN

Er zijn meerdere theorieën over waar het
woord Barbecue vandaan komt. De meest
voorkomende zegt dat het voortvloeit uit
'barbacoa', Dit is een West-Indische term
voor 'slow cooking over hot coals'. Het
minst voorkomende zegt dat het
afkomstig is uit een bar, bier en biljart
restaurant genaamd de 'BAR-BEER-CUE'.

CRÉME BRULEE
Aan de tafel afgebrand!

€5,00

BLUEBERRY CHEESECAKE
Blueberry cheesecake met bosvruchten ijs

€6,50

TIRAMISU
Volgens het klassieke Italiaanse recept!

€5,50

Of check onze special koffies!
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STREET FOOD
VIS

VLEES
MEXICAANSE TACO'S
€8,75
Taco’s gevuld met gehakt,
ijsbergsla, cheddar kaas, zure room
en huisgemaakte salsa.
GEGRILD LAMSVLEES
€8,50
Gegrilde lams zadels gemarineerd
in chimichurri en knoflook.
SPARE RIBS
€6,50
Door het huis pittig gemarineerde
spareribs met een heerlijke
barbecue-honingsaus.

VLEES NOCH VIS

CALAMARES
€6,50
Gefrituurde inktvisringen met een
limoenmayonaise.

€6,50
PAPRIKA CARPACCIO
Zoete puntpaprika carpaccio met
geitenkaas.

ZALM MET SPINAZIE
€7,00
Verse zalm op de huid gebakken
met een kruidige wittewijn saus
op een bedje van spinazie met
knoflook.

€6,50
PITA GEITENKAAS
Griekse pita, rijkelijk belegd met
gegrilde courgette, geitenkaas
ingelegd in honing, pesto, rucola
en een groene olijfolie.

GEGRILDE GAMBA'S
€9,50
Gegrilde gamba’s gemarineerd in
een mix van chimichurri en
knoflook.

€6,50
GEBAKKEN NOEDELS
Overheerlijke gebakken noedels
op oosterse wijze met paprika,
champignons, paksoi, broccoli en
taugé.

OSSENHAASPUNTJES
€9,50
Overheerlijke ossenhaaspuntjes op
oosterse wijze of met gorgonzola
saus.

VERSE ZALM SALADE
€8,50
Huisgemaakte zalmsalade met
mosterd dillesaus.

AZIATISCHE KIPSPIESJES €7,50
Twee gegrilde kipspiesjes
overgoten met een oosterse saus
en afgemaakt met sesamzaadjes.

CRISPY FISH
€7,50
Gefrituurde witvis in een krokant
laagje met een overheerlijke
limoen kruidenmayonaise.

KOREAANSE CHICKEN
€7,50
Gefrituurde kip op Koreaanse
wijze met sesamzaad en pittige
tomatensaus.
WILDSTOOF
€8,50
Warme wildstoof gevuld met
hertenvlees, aardappel, truffel
aardappel, rozemarijn en wortel.
SHISH KEBAB
€7,50
Spiezen met vers rundergehakt en
een heerlijke yoghurtdressing.
CARPACCIO
€8,50
Carpacciorolletje met
parmezaanse kaas en truffelmayo.

For Sharing!

STREET MIX
Laat je door de chef verrassen
met een selectie uit het
complete streetfood menu!

5 in de mix €35,00
7 in de mix €47,00
10 in de mix €65,00

ON THE SIDE
- Puntzak friet
- Brood met smeersels
- Groene salade

RAVIOLI PADDENSTOELEN €7,50
Italiaanse Ravioli gevuld met
bospaddestoelen met een romige
gorgonzola saus
€6,50
NOEDELSOEP
Een heerlijke Aziatische
noedelsoep, gevuld met o.a.
paprika, champignons, wortel,
broccoli, tauge en paksoi.
CHAMPIGNONS DORDOGNE €7,00
De welbekende champignons
dordogne bereid in bierbeslag en
knoflooksaus om te dippen!
€7,00
RIJSTVEL LOEMPIA
Verse rijstvellen gevuld met
groenten en een sweet and sour
dressing om het af te maken!

€3,50

€7,00
GREEK SALAD
Griekse salade met feta, olijven,
rode ui, cherry tomaat en
komkommer.

good food is all the sweeter when shared with good friends
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Made of Moments
TAP BIEREN
Kornuit Vaasje
Kornuit Fluitje
Kornuit Pull
Grolsch Bokbier
Grolsch Weizen
Grolsch Weizen 0,5 L
Veluwse Schavuit
Grimbergen Dubbel
Grimbergen Blond
Meantime London IPA
WISSELTAP

€2.85
€2.60
€4,80
€3,95
€4,40
€6,60
€4,75
€4,50
€4,25
€4,25

FLESSEN BIER (5% + ALC.)

ZACHTZOET &
RIJK VAN
SMAAK

€4,25
D'Achouffe - La Chouffe, 8,0%
De belgische knuffelkabouter; bloemig, kruidig, prettig!
€4,25
D' Achouffe - Cherry Chouffe, 8,0%
My cherry amour, lovely as a summer day, la la la la la...

licht
fruitig &
zoet-bitter

Brouwerij 't IJ - Biri 4,7%
Corona Extra 4,5%
Grolsch - Session IPA 3,5%
Grolsch - Radler 2.0%
Jopen - NONnetje IPA 0,3%

€4,00
€4,50
€3,75
€3,75
€3,75

Grolsch - Radler Limoen 0,0%
Grolsch - Radler Citroen 0,0%
Grolsch - 0,0%

€3,75
€3,75
€3,75

champignons in

BIER

€4,75

Puik - Blonde Donder, 6%
Apeldoorns frisblonde allemansvriend

€4,50
Grolsch - Dunkel Weizen, 6%
Het frisse van een weizen met het zoete van karamel.

FLESSEN BIER (0-5% ALC.)

Lekker voor bij je

€4,25
Duvel - Tripel Hop Citra, 9,5%
Hoppig zwaargewicht die verradelijk soepel wegdrinkt.

beslag

€4,00
Brouwerij 't IJ - Wit, 6,5%
Amsterdams witbier met net even wat extra body
€4,00
Brouwerij 't IJ - Bok, 6,5%
Denk: geroosterd graan, een vleugje koffie en fruit
Grimbergen Triple, 9%
Bitter-zoete, pittige en uiterst volronde smaak!

€4,75

€5,00
Jopen - Hop zij met ons, 6%
Glutenvrije IPA met Mosaic hop; tropisch fruit en bitter
Dutch Bargain – Imperial Russian Stout, 11,5% €6,00
Zwaargewicht met de tonen mokka, cacao en espresso

TIK 'M AAN OUWE!
€ 7,

De klassieke combinatie van een glas bier met een borreltje ‘kopstoot’. Ontstaan door, wanneer je voorover buigt om de kop van het
geneverglas af te drinken men z'n hoofd stoot tegen het bierglas!
JONGE GRAANGENEVER
Dit proef je: Een
lichte en bijzondere
zachte genever met
een subtiele
moutsmaak en een
hint van jeneverbes,
zoethout, abrikoos
en citrus.
Lekker met: Kornuit

ZEER OUDE GENEVER
Dit proef je: Een
zachte genever
met een rijke
smaak van granen,
lichte fruittonen
en jeneverbes.
Lekker met: Blond
biertjes en Grolsch
Weizen.

CORENWYN 6 JAAR
Dit proef je: Een
fluweelzachte genever
met licht zoete
bourbon houttonen,
hints van vanille en
een lange en
complexe afdronk.
Lekker met: Ale,
dubbel, triple & Bok
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FRISDRANKEN
FRISDRANKEN

WARME DRANKEN

Pepsi cola
€ 2,75
Pepsi cola max
€ 2,75
Caleb kola
€ 4,00
Sourcy blauw/ rood/ groen
€ 2,75
Sourcy Liter fles
€ 5,50
Sinas
€ 2,75
Rivella
€ 2,75
Cassis
€ 2,75
7up
€ 2,75
Caleb Lemon Lemon
€ 4,00
Ice tea
€ 3,25
Ice tea green
€ 3,25
Ice tea peach
€ 3,25
Russel & Co Tonic
€ 3,75
Russel & Co Ginger Ale
€ 3,75
Russel & Co Ginger Beer
€ 3,75
Russel & Co Bitterlemon
€ 3,75
Thomas Henry Cherryblossom € 3,75
Redbull
€4,00
Luxe karaf water met
munt, citroen en ijs.

€ 1,25

Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Espresso
Dubbele Espresso
Thee (diverse smaken)
Verse munt thee
Verse gember thee
Warme chocomelk
*Met slagroom
*Met Malibu
*Met Bacardi Reserva

€ 3,50
€ 4,50
€ 2,00
€ 2,25
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Appelgebak
€ 3,50
Blueberry Cheesecake € 3,50
Wisselgebak
€ 3,50
Slagroom
€ 0,50

SPECIALE KOFFIES

EEN UNIEKE MELANGE VAN LICOR
43 ORIGINAL MET ZELDZAME
KOFFIEBONEN VAN DE
CANARISCHE EILANDEN
+ Espresso

Espresso Baristo 43
Carajillo 43
IJskoffie

Irish coffee
€ 6,00
French coffee
€ 6,00
Italian coffee
€ 6,00
Spanish coffee
€ 6,00
Koffie met een knipoog €4,50

- KOFFIE WEETJES Nederland is het land waar per persoon het meeste koffie
gedronken wordt, gemiddeld 2,4 kopjes per persoon per dag!
Koffie is het meest effectief
tussen 10:30 en 12:30

Ranja
Ranja 1 Liter
Appelsap
Dubbel fris
Fristi
Chocomelk

€ 1,00
€ 5,00
€ 2,75
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,00

Raketje

€ 1,00

€ 6,00
€ 6,00
€ 4,50

Koffie met een shotje whiskey on the side

VOOR DE KLEINTJES

Voor andere ijsjes vraag de bediening!

€ 2,50
€ 2,75
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,25
€ 4,00
€ 2,25
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,75
€ 3,00
€ 6,00
€ 6,75

ST
MU
NK
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SAPPEN & ZUIVEL
Verse jus d'Orange
Verse jus d'Orange Groot
Melk
Karnemelk
Appelsap troebel
Sinaasappelsap
Tomatensap

En gebak!

Koffie bonen zijn eigenlijk
geen bonen.., Het zijn pitten
van een vrucht!

Koffie helpt
vet te
verbranden!

Koffie stimuleert
de bloedsomloop

Het woord koffie komt oorspronkelijk
van het Arabische woord "wijn"..
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WITTE WIJNEN

APERITIEFJE?

Sauvignon Blanc Cazal Viel
€3,75
€18,50
Een licht verfrissende zachte wijn met smaken van exotisch
fruit en witte bloemen.
Chardonnay-Viognier Laurent Miguel €4,25
€20,50
Het bouquet is fris, maar vol met de smaak van vers fruit en
een hint van amandel.
Farina Pinot Grigio delle Venezie
€4,50
€21,50
Droge Italiaanse wijn die je zal verrassen met lichte aroma's
van peer en ananas.

Viognier Solas Laurent Miguel
€24,50
Een luxe wijn uit de Pay d'Oc met aroma's van citroen en
zachte abrikoos.
Gruner Veltlinger Steininger
€26,50
Een wijn met pit en smaakt lekker fris, fruitig en zuiver met
een verrassend pepertje.
Chardonnay Salentein barrel select
Een zeer elegante, zachte en romige wijn.

€29,50

ROSE WIJNEN

€6,50

Rode/ Witte Port
Rode/ Witte Martini
Medium/ Dry Sherry
Grahamsport Tawny
Campari

€4,00
€4,00
€5,50
€3,50
€4,00

Cava glas
Cava fles
Pol Roger Réserve Champagne
Moët Chandon 700cl

St. Marlenen Riesling
€3,75
€18,50
Een heerlijke zoete witte wijn afkomstig uit het Duitse
Rheinhessen.
Vermentino Epicuro
€21,50
Frisse goed geïntegreerde zuren. Volle, vlezige maar ook
zachte wijn uit Italie.

SOAP Bubbels (Cava met Likeur 43)

€4,25
€22,50
€65,00
€85,00

Een glas wijn is voor de gezondheid,
de rest van de fles is voor de lol!

RODE WIJNEN
€18,50
Merlot Cazal Viel
€3,75
Een fijne frisse en toegankelijke wijn! Aroma's van zacht rood
fruit met op de achtergrond een warme kruidigheid
€20,50
Ventoux, Syrah/Grenache/Mourvedre
€4,25
Rijke en vollle Franse wijn met krachtige smaken van
braambessen en subtiele suggesties van laurier en drop
€21,50
Nero d’Avola Epicuro
€4,50
Een zachtfruitige wijn uit Sicilië. De modern gemaakte
granaatrode wijn heeft volle aroma's van kersen en kruiden

Rosé Cazal Viel
€3,75
€18,50
Een lekkere roséwijn, fris met de aroma's van kleine rode
vruchten en wilde bloemen.

€24,50
Cabernet Sauvignon estate Errazuriz
Ronde, stevige rode wijn uit Chili. Smaak van zacht sappig
fruit, aangename kruidigheid en mooie afdronk.

Rioja Ramon Bilbao Garnacha
€4,25
€20,50
Lichte, fijn droge rosé uit Spanje. Frisse smaak van kersen
en citroen en een aangenaam lichte kruidigheid.

€26,50
Spatburgunder/Pinot Noir Ellermann Spiegel
Bosfruit en kersen. Deze Duitse Pinot Noir met kruidigheid
zorgt voor body, karakter en een lange afdronk.

Pinot Nero rosato Masca del Taco
€5,50
€27,50
Romig, zacht sappig in de mond, fris en smakelijk met een
lange fruitige afdronk. Uit de rode aarde van Puglia, Italie.

€29,50
Malbec barrel selection Salentein
Typisch Argentijns: intens en smaakvol! Met de aangename
aroma's van rijpe pruimen, cacao en een hint van vanille.

Al onze wijnen zijn met
trots door ons gekozen in
samenwerking met
Verbunt Verlinden

HIGH
WINE

Geniet van 3 bijzondere wijnen
en diverse lekkere hapjes.
3 halve glazen: € 12,50
3 volle glazen: € 21,50

Uitsluitend op reservering - Ook leuk om als kado te geven!

WIJNZINNIG
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BINNENLANDS
Jägermeister
Beerenburg
Coebergh Bessen
Vieux
Ketel 1 Jonge Jenever
Bols Jonge Graangenever
Bols Zeer Oude Genever
Bols Corenwyn 6 Jaar
Apfelkorn
Nobeltje

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€4,00
€4,00
€4,00
€3,50
€3,50

COCKTAILS

€8,50

are like a present you give to yourself...

Jerry Loves
Ginger

Apes &
Apples

Cointreau
Cranberry

fris - intens - kruidig

fris - intens - kruidig

zoet - intens - fruitig

Sailor Jerry Spiced Rum
Ginger Ale
Limoenpartjes

Monkey Shoulder Whisky
Appelsap
Soda Water
Muntblaadjes

Cointreau
Cranberry sap
Limoenpartje

BUITENLANDS
Bacardi Superior, Limon, Razz
Bacardi Reserva, Black, Oakheart
Damrak gin
Bloom gin
Hendricks gin
Southern comfort
Malibu
Eristoff vodka
José Cuervo Tequila
Sailor Jerry Spiced Rum
Passoa
Safari

€ 4,00
€ 5,00
€ 4,75
€ 4,75
€ 5,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

Damrak
Gin & Tonic

Hendricks
Gin & Tonic

Licor
Balon 43

LIKEUR
Amaretto Disaronno
Bailey's
Cointreau
Licor 43
Licor 43 Baristo
Drambuie
Grand Marnier
Kahlua
Villa Massa Limoncello
Tia Maria
Sambuca

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,00
€ 4,25
€ 4,00

fris - licht - fruitig

fris - intens - kruidig

zoet - licht - fruitig

Damrak Gin
Tonic
2 Sinaasappelschrijfjes

Hendricks Gin
Tonic
Rozenblaadjes
Komkommer

Licor 43
Soda Water
Citroensap
Schijfje Sinaasappel
Schijfje Citroen

WHISKEY
Monkey Shoulder
Aberfeldy 12
Aultmore
Oraigellachie 13
Dewars 12 years
Jack Daniel's
Johnny W. Black Label
Johnny W. Red Label
Dimple 15
Jameson

€ 5,25
€ 6,75
€ 6,75
€ 7,25
€ 6,75
€ 4,50
€ 5,25
€ 4,50
€ 5,75
€ 3,50

MOCKTAIL
%
0,0

Lady Rosemaries
Daughter

zoet - licht - fruitig

€5,-

Monin elderflower
Limoensap
Thomas Henry Cherryblossom tonic
Rozemarijn

KIDS COCKTAILS
WINTERSUNSET
Sinaasappelsap, Limoensap,
Limonade siroop +
Sinaasappelschijfje

€5,-

HOMEMADE LEMONADE
Spa rood, Limoensap, Limoen +
Muntblaadjes
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SOAP'S HOROSCOOP
SCHORPIOEN
Niet pittig genoeg? Zout en peper staat op de
tafel.

SOAP'S PUZZELTIJD
Zit je even te wachten? Of valt je date misschien tegen? Wij
vermaken je graag met deze SOAP sudoku's! Succes!

BOOGSCHUTTER
Zo, optimist, vandaag heb jij je pijlen gericht op
verschillende gerechten. Vergeet je dessert niet
hè?
STEENBOK
Gebruik je geduld en spit deze krant is goed door,
ambitieus als jij bent zul je het juiste kiezen. Jij
hebt de totale controle.
WATERMAN
Mogen wij jou bedanken dat je hier bent? Jij
maakt de wereld een stukje mooier. Durf te
stralen, men heeft het nodig!
VISSEN
Laat je gaan, SOAP heeft genoeg keuzes, voel je
als een vis in het water!
RAM
Neem je gezelschap is mee op een culinaire reis
door SOAP, jij bent de reisleider. Met je natuurlijk
overwicht heb je het rode vlaggetje niet nodig.
STIER
Wij zoeken altijd nieuwe collega's , niet dat dat
op jou sterrenbeeld slaat maar mocht je iemand
kennen die tussen ons leuke, super gezellige
team past, laat hem of haar dan een berichtje
sturen via de site. www.soap-apeldoorn.nl
TWEELING
Tweelingen zijn koningen van contacten en
communicatie, wil je een feestje bij ons geven
stuur dan gerust een mailtje naar
reserveringen@soap-apeldoorn.nl
KREEFT
Kreeften zijn intuïtief en paranormaal; daarom
moet je in je botten en merg gevoeld hebben dat
er zo wat lekkers naar je gebracht wordt.
LEEUW
Leeuwen zijn echte gezelschapsdieren. Trakteer
je vrienden eens op een biertje!
MAAGD
Men zegt dat een maagd nogal introvert is.
Aankomende zondag bewijs jij het tegendeel
toch? De bandjes staan vanaf 16:00 klaar voor je!
WEEGSCHAAL
"Wat wil je drinken?" Eeuhm, rode wijn. Nee toch
koffie. Doe maar cappuccino. Met appeltaart, oh
nee doe maar de blueberry cheesecake. En mag
ik de cappuciono inwisselen voor een biertje?
Tsje, wij herkennen de echte weegschaal wel
hoor.. ;)

EEN STUKJE GESCHIEDENIS
In de voormalige fabrieken op het terrein van Zwitsal Apeldoorn werden decennia lang de
overbekende Zwitsal verzorgingsproducten met het blije babygezichtje geproduceerd. Het is
het succesverhaal van de Apeldoornse apotheker en ondernemer Cor Jansen.
Cor Jansen, bracht zijn jonge jaren door in Zwitserland als leerling bij apotheker A. Thaler in
Sankt Gallen. Vervolgens startte hij in 1920 aan de Floralaan in Apeldoorn een kleine
farmaceutische fabriek voor de productie van met name codeïne en morfine. Erg goed liep
het niet. Hij besloot daarom ook een zalf te gaan produceren naar het recept van zijn
voormalige werkgever in Zwitserland en noemde het Zwitsal (Zwitserse ‘Salbe’ (zalf)).
En met succes. Zeker toen hij zich met de zalf richtte op baby’s. Bij de introductie van de
naam Zwitsal bedacht Cor Jansen ook een logo. Het eerste logo had een kruis, afgeleid van
het medisch veel gebruikte kruis en het kruis in de vlag van Zwitserland. Op de fabriek was de
naam Zwitsal te zien met het Zwitserse kruis. Zijn liefde voor Zwitserland kwam ook tot uiting
in de naam van zijn huis aan de Oranjelaan, onder de naam ‘Helvetia’ (Nog altijd markant
gelegen op de hoek Oranjelaan – Regentesselaan). Toen het gebruik van het kruis niet meer
mocht (de Zwitserse zalf werd niet gezien als medisch product, maar als verzorgingsproduct)
gebruikte Jansen het logo met het babykopje op de blikjes en doosjes. Dat logo is afgeleid van
een foto van zijn eigen dochter Mieke, toen 9 maanden oud. Jansen was zich in die tijd al zeer
bewust van het belang van marketing. Later is dit omgevormd in het alom bekende
gestileerde logo van een blij babyhoofdje met een krulletje erop.
Het pand aan de Floralaan werd te klein en Jansen kocht een stuk grond van betonfabrikant
Peetom tussen het kanaal en de Vlijtseweg, tegenwoordig bekend als Zwitsal Apeldoorn. De
ligging aan het kanaal was gunstig voor de losschepen. De nieuwe fabriek, eveneens
ontworpen door Ten Tuynte, opende in april 1952 ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van
Jansen. Vanaf de start van de fabriek tot aan 1964, toen het bedrijf opging in een grote
multinational, was Chris ten Tuynte de huisarchitect. Alle gebouwen tot die tijd heeft hij
ontworpen. Daardoor vormen ze ondanks hun verschillende vormen en bouwjaren samen
een sterke eenheid.
In 2011 werd de productie op het terrein van Zwitsal na 65 jaar stopgezet. De gemeente
Apeldoorn kocht het terrein en de gebouwen in het kader van de herinrichting en
vernieuwing van de Kanaalzone. Inmiddels is er weer een levendig terrein ontstaan vol
ondernemerschap.

2018/2019
BEDRIJFSBORREL OF B'DAY?
Bij SOAP zijn er meerdere leuke opties voor een geslaagd feestje! Zo zit je heerlijk met vrienden bij de openhaard, is onze
beachbar uitermate geschikt voor een intieme borrel of diner en hebben we boven de perfecte locatie voor een
knalfeest tot wel 200 man!
De keuken kan op verzoek een leuk menu samenstellen van borrelhapjes, tot walking dinner.
Van BBQ's tot a la carte of kies uit een van onze overheerlijke buffetten.

WAAROM BIJ SOAP!?
200+ Gratis parkeerplekken * Capaciteit tot 500 personen
Unieke locatie nabij het Centrum van Apeldoorn * Samenwerking met DJ's/ Fotografen/ Stylisten/ etc.
Op maat gemaakte arrangementen/ activiteiten

Wil je meer informatie, vraag of mail dan naar Leroy, onze event manager.
reserveringen@soap-apeldoorn.nl

ACTIVITEITEN
MAAK JE TEAMUITJE BIJZONDER!
In samenwerking met Buro In! regelen we bij SOAP de allerbeste dagjes uit voor jou team of bedrijf. Van een middag vol
actie tot een avondje relaxen en lachen. Alles is mogelijk en dat in de geweldige sfeer van ons stadsstrand.

EXPEDITIE SOAP - Expeditie Robinson, maar dan anders.
ZINGO - Bingo, maar deze keer geen nummers op de kaart maar titels van bekende muziek.
MEAT & GREET - Ontdekkingstocht te voet, op scooters, tandems of andere vervoersmiddelen door Apeldoorn.
STREEKBELEVING - Een heerlijke dag voor alle zintuigen.
GO CRAZY! - SOAP en Buro In! komen samen voor dit knotsgekke teambuildingsspel. Samenwerking & Plezier!
PUBQUIZ - 7 rondes, waaronder één op maat gemaakte ronde met vragen over jullie team.
RANKING THE COMPANY - Wat weet jij van je collega’s? Of zij van jou? Leer elkaar pas écht goed kennen.
SAMEN STAAN WE STERK - Voelen en ervaren wat je nodig hebt om het beste uit je team te halen.
HUNT IN! GAME - Op verschillende vervoersmiddelen kris kras door de stad, op jacht met je team! Let the game begin!
BUITEN KOKEN - Samen eten bereiden, vuur maken en verse ingrediënten verzamelen. Samen genieten.
GPS EXPERIENCE - Ontdek Apeldoorn en elkaar.

Wil je meer informatie over de verschillende activiteiten, check onze website of neem
direct contact op met Ingeborg van Buro In! (info@buroin.nl)

Vlijtseweg 100, 7317 AK Apeldoorn, Ingang Zuid, Zwitsalterrein
055-7676088, reserveringen@soap-apeldoorn.nl
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Live muziek, Sports,

Daghappen, Gezelligheid!

LIFE is short,
break the RULES,
FORGIVE quickly,
KISS slowly, LOVE truly
go to SOAP often,
LAUGH uncontrollably,
and NEVER REGRET
anything that made
you SMILE

OOK LEUK IN APELDOORN

