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Over Roodkapje
Roodkapje is Rotterdams lokale laboratorium voor ART X LIVE X FOOD en alles
daartussenin. Een ruimte die tegelijk expositieruimte, concertzaal, evenementenlocatie en
hamburgerrestaurant is. Roodkapje gaat buiten de gebaande paden met  een sterke
doe-het-zelf-mentaliteit in alles wat we doen.
We organiseren een breed scala aan evenementen, zoals bandavonden, tentoonstellingen,
clubevenementen, festivals, workshops, optredens en diners. Door publieksevenementen te
organiseren in een dynamische omgeving, inspireren we de vermenging van
gemeenschappen, interesses en achtergronden, waardoor afzonderlijke domeinen van
disciplines en kunstvormen worden afgebroken.

De Burgertrut
Burgertrut is het gezellige hamburgerrestaurant van Roodkapje, waar je kan drinken, eten en
anderen kan ontmoeten! De beste vegetarische, vegan en biologische runderburgers van de
stad komen samen met een selectie aan kunst, muziek, koffie, thee, huisgemaakte (vegan)
taarten, gezonde salades en soepen. En, het allerbeste: de winst van de Burgertrut
ondersteunt het culturele programma van Roodkapje.
https://roodkapje.org/burgertrut/

Locatie
Roodkapje is te vinden aan het Delftseplein, midden in het centrum van Rotterdam en op
loopafstand van het Centraal Station. Rondom Roodkapje zijn geen gratis parkeerplekken
beschikbaar, maar we zijn goed te bereiken met het openbaar vervoer. Het Parkbee
Schiestraat parkeerterrein is te vinden vlak achter Roodkapje, op Schiestraat 40.

In Roodkapje vind je de SUB (capaciteit 160), een expositieruimte (capaciteit 100), de
Garage (capaciteit 60) en de Burgertrut (capaciteit 60).

Toegankelijkheid

Roodkapje zit in een oud antikraakpand zonder de mogelijkheid om een toilet te creëren
voor rolstoelgebruikers. De evenementenruimte bevindt zich op de begane grond en is direct
toegankelijk vanaf de straat. Restaurant Burgertrut is omgeven door trappen, maar we
hebben een hellingbaan die we indien nodig aan de trap kunnen bevestigen.
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Foto’s Roodkapje
Hieronder een overzicht van de verschillende ruimtes van Roodkapje.

Entree Roodkapje, beeld Luuk Smits

Entree Roodkapje, beeld Luuk Smits

4



Vooraanzicht podium, beeld Luuk Smits

Expositieruimte, beeld Luuk Smits

5



Expositieruimte, beeld Luuk Smits

Expositieruimte, beeld Luuk Smits
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Bar Roodkapje, beeld Luuk Smits

De Burgertrut, beeld Luuk Smits
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Techniek & plattegrond
Een gedetailleerd overzicht van de beschikbare techniek van Roodkapje en een plattegrond
kunt u opvragen via dorien@roodkapje.org

Roodkapje heeft geen backline met instrumenten en versterkers beschikbaar, wel een PA
met speakers, microfoons en een DJ-set. Ook een beamer en scherm is aanwezig.

Menu catering Roodkapje
Lunch

€7,50 pp

Quesadilla (vega, vegan)

Shoarma wrap (vega, vegan)

Sourdough bread with hummus, grilled veggies & rucola (vegan)

Diner groepen tot 15 personen

Kapsalon 11,- pp (vegetarisch, optie vegan)

Diner grote groepen

€17,50 pp

€21,- inclusief dessert

Boeuf Bourguignon met brood en salade

Thaise curry met rijst en salade (vegan)

Jackfruit rendang met rijst en salade (vegan)

Zoete aardappel, spinazie en linzen curry rijst en salade (vegan)

Siciliaanse aubergine stoofpot met olijven, rode ui en tomaat en salade met een

dressing van thaise basilicum en couscous (vegan)

Borrel

Nacho’s met komijn yoghurt, paprika salsa, cheddar, pickled rode kool, jalapeno en

koriander 1 schaal nacho’s €60,- ongeveer 12 porties, halve schaal €30,-)

(vega)

Patatje 3,60 per portie (vega of vegan mayonaise)
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Diverse vegetarische en vegan hapjes 7,50 pp, bijvoorbeeld:

● kaasbroodje (vegan)

● kerrie kroket (vegan)

● saucijzenbroodje (vega)

● Oesterzwam ragout broodje (vega)

Allergenen graag uiterlijk twee weken van tevoren doorgeven in verband met de

voorbereiding.

Alle huurprijzen zijn op aanvraag. Offertes kunnen kosteloos gemaakt worden.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Dorien de Vaal
dorien@roodkapje.org
0610880523
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