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Calvijn staat bekend om zijn soberheid, zo vond hij dat 
een sober mens niet meer dan twaalf gangen per maaltijd 
hoorde te eten. Een ander citaat is: Birae et vinum per se 
non malum est, dwz: Bier en wijn zijn in zichzelf niet slecht. 
Ofwel: Calvijn was niet vies van een wijntje. 

Van welke smaak u ook houdt, Dordrecht heeft het. Diverse 
wereldkeukens, maar ook stijlvolle, eigentijdse restaurants. 
Daarnaast zijn er tal van gezellige terrassen en pleinen, zoals 
het Scheffersplein in het hart van de stad, met rondom cafés en 
restaurants. Uniek is ook Groothoofd.

Tijdens de Calvijn expositie hebben een aantal winkels speciale 
Calvijn producten voor u te koop. Verder bieden een aantal 
horecazaken u kortingen aan of speciale attenties als u deze flyer 
laat zien. Ook worden er speciale Calvijn menu’s geserveerd. 
Neem deze flyer en u kunt op het kaartje zien waar u terecht kunt. 

Wilt u meer weten over alles wat Dordrecht te bieden heeft kijk 
dan op www.sterkpuntdordrecht.nl. Of bezoek intree Dordrecht. 
Dit is het informatiecentrum van de stad en is gevestigd aan de 
Spuiboulevard 99.

Calvin is known for his modesty and in his opinion a modest 
man should not eat more than 12 courses per meal. Another 
Calvin quote is: Birae et Vinum per se non malum est, ie beer 
and wine in itself is not bad. Which means Calvin does not mind 
a glass of wine. 

Whatever cuisine you like, you can find it in Dordrecht. Different 
kinds of world cuisines, but also modern, stylish restaurants. 
You will also find lots of terraces and squares in Dordrecht, like 
‘Scheffersplein’ the main square in the centre of town with lots of 
cafes and restaurants around it. Unique is ‘Groothoofd’, where you 
will find great views and outdoor seating. 

Several stores will sell Calvin products during the Calvin exhibition. 
Many restaurants will give discounts or free gifts when you show 
this flyer. Other restaurants will serve special Calvin dishes and 
menus. Please take this flyer and the map will show you where you 
can find these restaurants and shops. 

If you want to know more about Dordrecht, please visit the website 
www.sterkpuntdordrecht.nl or go to intree, this is the information 
centre of Dordrecht and is located on Spuiboulevard 99.

www.calvijndordrecht.nl www.sterkpuntdordrecht.nl

Na de Calvijntentoonstelling gezellig uit eten in 

Dordrecht & tips voor unieke Calvijnproducten.
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Deelnemende winkeliers/ 
participating shops:

Grote Kerk
Lange Geldersekade 2
078 - 614 46 60
Boekhandel 
Vos en van der Leer
Voorstraat 258a
078 - 648 99 11
O lala chocola 
Voorstraat Noord 182
Het Hof
Hof 10
078 - 613 46 26
Het Theewinkeltje
Nieuwstraat 34
078 - 613 84 24
www.theewinkeltje.nl
Distilleerderij Rutte 
Vriesestraat 130
078 - 613 44 67
www.rutte.nl 
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Deelnemende restaurants/ 
participating restaurants:

Pablo’s Cantina 
Houttuinen 32
078- 614 21 26
www.pabloscantina.nl
Talamini Gelato 
Groenmarkt 141 
078 - 613 2134
www.talamini-gelato.nl
Marktzicht 
Varkenmarkt 17-19
078 - 613 25 84 
www.visrestaurant-marktzicht.nl
De Zoete Belofte 
Groenmarkt 121
078- 613 11 73
www.zoetebelofte.nl
Eetcafé de Reiziger
Voorstraat 282
078 - 631 30 31
www.eetcafedereiziger.nl
Restaurant Amuse
Voorstraat 261
078 - 614 58 85
www.amusedordrecht.nl
Restaurant Zest 
Nieuwstraat 5
078 - 645 19 62
www.restaurantzest.nl
Eetcafe de Dulle Griet 
Nieuwstraat 23/25
078 - 614 59 95
www.dedullegriet.nl 
Kantje Boord 
Boomstraat 27
078 - 631 54 58
www.eetcafe-kantjeboord.nl
Veerhuis 
Bleijenhoek 2
078 - 613 24 25
www.dordt.nl/veerhuis

2

9

10

12

15

16

3

5

6

4

Smaakstraat

Winkelgebied

Kunst, Antiek & Galeries

Hofkwartier

Historische havens

Pinautomaat

Smaken van 

Dordrecht & Calvijn

Bij nevenstaande winkeliers kunt u terecht voor speciale Calvijn-
producten en bij de restaurants voor wisselende aanbiedingen 
en menus. Deze aanbiedingen gelden op vertoon van deze flyer. 

You can find special Calvin products and varying offers 
and menus at the shops and restaurants mentioned below.
These offers are valid on presentation of this flyer.


