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Welkom in Deventer bij Café Cuisine St. Maxime! 
Gelegen aan de voet van de Lebuinuskerk, met om de hoek de rivier de IJssel, 
is het een van de meest unieke horecalocaties van Deventer.

De Grote of Lebuinuskerk
Deze kerk staat op de plaats waar de Engelse monnik “Lebuinus” in 768 een 
houten kerkje stichtte. Dit legde de basis voor de stad zoals we deze vandaag 
kennen. In 2018 vierde Deventer dan ook haar 1250 jarig bestaan. Nadat het 
houten kerkje verschillende keren door brand werd getroffen, bouwde men in 
1040 een Romaanse stenen kerk. Later is deze verbouwd tot een Gotische kerk. 
De kerk is de op één na grootste van Nederland. De toren met 220 treden kun 
je van april  t/m oktober elke zaterdagmiddag en in schoolvakantie van 
13-16 uur beklimmen.

De tekst op de toren
Wanneer je naar boven kijkt dan zie je op de toren de tekst: FIDE DEO, 
VIGILA, CONSULE, FORTIS AGE.  De vertaling luidt: Vertrouw op God, 
wees waakzaam, denk goed na en handel dapper. 

De Nieuwe Markt
Ons terras bevindt zich aan de Nieuwe Markt. Van 1554 tot 1966 was hier 
wekelijks de groentemarkt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog in december 1944 
werd de Markt zwaar getroffen. In de jaren die volgden werd dit gedeelte 
van het centrum stap voor stap weer opgebouwd. 

Lebuinuskwartier
Dit gedeelte van Deventer, rondom de Lebuinus, bruist van kunst, cultuur en 
bijzondere winkeltjes. Zo bevindt zich onderaan de kerk het winkeltje “DVNTR” 
vol met schilderijen en echte Deventer Hanzestad artikelen. 
Aan de Hofstraat 13-15 is in het Rijksmonument, de Sallandsche Spaarbank, 
de woonwinkel “Carlos in Huis” gevestigd. De karakteristieke details van de 
Bank, zoals de kluizenkelder en loketten, zijn nog intact. Komende jaren 
ontwikkelt het gebied zich nog verder met de komst van musea en fi lm-theater.

Go Ahead Eagles
Wij van St. Maxime zijn als trotse Deventenaren natuurlijk fan van de 
Deventer voetbalclub Go Ahead Eagles. De club is opgericht als Go Ahead in 
1902. Het stadion van de club “de Adelaarshorst” is gesitueerd midden in een 
woonwijk en kent als enige club in Nederland nog tribunes die, naar Engels 
voorbeeld, kort op het veld staan.  

Winkel van Van Leusen
St. Maxime omvat 5 gebouwen die de status “Rijksmonument” kennen. Jan van 
Leusen had hier vroeger zijn ijzerwarenwinkel. Wanneer je bij ons aan de bar 
staat dan zie je nog de oude stellingen en laadjes waarin de materialen en 
onderdelen van de winkel werden gestald.

Brink
Andre Rieu kan wel zeggen dat “Het Vrijthof” het mooiste plein van 
Nederland is. Maar in Deventer denken wij daar anders over: het is 
natuurlijk onze “Brink”. Waar ook ons zusje “St. Tropez Gastrolounge” 
gevestigd is. 
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 = VEGETARISCH Gerechten zijn te bestellen tot 22.00 uur HEEFT U EEN ALLERGIE? INFORMEER ONS!tout le jour
     tous les jours

     BROOD
                     mais of Waldkorn

KIP KERRIE 
bosui, little gem

GEITENKAAS 
honing, paddenstoel 

EIERSALADE 
avocado, tomaat 
  

GEROOKTE ZALM 
roomkaas, groene kruiden 

TONIJNSALADE 
olijf, bieslook

HÜTTENKÄSE 
guacamole, tomberry, ui

CARPACCIO 
tru� elmayonaise, oude kaas  
YOGHURTBOWL 
granola, noten, vers fruit  

     
                       WARM
RUNDVLEESKROKET 1 | 2 st. 7.5 | 10

TOSTI HAM KAAS curry   7

TOSTI MOZZARELLA tomaat    7,5 

OEUF BENEDICT
achterham, brioche, Hollandaise  10

OEUF NORWEGIAN
gerookte zalm, brioche, Hollandaise 12

   

              Steak Tartaar 
     gepocheerd ei, augurk, kappertjes, mosterdmayonaise,       
                          brioche toast & pommes frites
                                                16

   
   
   

9.5

9  

9

10.5

9.5

9

10.5

6.5

SOEPEN EN SALADES
DEVENTER MOSTERDSOEP
bieslook, croutons     6.5   

KNOLSELDERIJ TRUFFELSOEP
anijschampignon, bosui     7 
                         

         klein | maaltijd

SALADE SURF & TURF
ossenhaas, black tiger      11.5 | 19

SALADE GEITENKAAS   
stoofpeer, walnoten      10 | 16.5  
SUSHIBOWL
zalm, wakame, sesam          10 | 15

      VOORGERECHTEN
     
         
COQUILLES
pompoen, paprika jus, bieslookmayonaise 10 | 14

VEGGIE PANCAKE
rode biet, hüttenkäse, guacamole, amandel   9

CARPACCIO 
tru� elmayonaise, oude Bathmense kaas  9.5 | 14

GEBRANDE ZALM 
wasabi, sojabonen, wakamé,
nori kroepoek     11

EENDENBORST 
knolselderij, anijschampignon, miso, bospeen 12

STEAK TARTAAR
Gepocheerd ei, augurk, kappertjes,  
mosterdmayonaise                11

       

BOVENSTAANDE TE BESTELLEN TOT 16.00 UUR
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Een vleugje Parijs Een vleugje Parijs 
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       klassiek of gegratineerd 
   1      st.        4
  3      st.       12
  9      st.       30
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OESTERSOESTERS    HOOFDGERECHTEN
            geserveerd met passend garnituur
  

    

           klein | normaal

KALFSSUKADE
gekonfi jte aardappel, king boleet, 
koolraab, jus van Bockbier                24

GAMBA
trofi e, kalamata olijf, rucola      18 | 23.5

POLENTA
burrata, romanesco, tomberry, boleet  19

ZEEDUIVEL
savooiekool, bisque, groene kruiden  24.50

RUNDERSTEAK
gratin van aardappel, knolselderij, spruit, 
paddenstoel, jus van specerijen       18 | 24.5

GRIETFILET
Krokante polenta, romanesco, bloemkool,
schuim van cèpes    23.5

KIP SATÉ
kokos, pindasaus, atjar, friet, sla   14.5 | 19.5

PASTA
gepocheerd ei, tomaat, olijf, 
oude kaas           20  

  
  

            EXTRAEXTRA            friet 4  |  salade 3

    
     

DESSERTS

   

                  BORREL

BITTERBALLEN 8 | 16 st.  7 | 13

MIXED GARNITUUR 8 | 16 st. 7 | 13  
MIXED VEGA         10

RENDANGCROQUETTEN 8 st.       9

NACHOS CLASSIQUE 
kaas, guacamole       8

NACHOS CHIQUE 
kipgehakt, guacamole, tomaat, kaas       12

KAASSTENGELS 8 st.
chilisaus     10    

   BROODPLANKJE
kruidenboter, chutney, aïoli                          7 

BROODPLANKJE
kruidenboter, chutney, aïoli                                            7

BORRELBORREL
PLATEAUSPLATEAUS

MADAME MADAME  
uitgebreide vegetarischeuitgebreide vegetarische

selectieselectie
17.517.5

MONSIEURMONSIEUR
diverse koude en warme happen diverse koude en warme happen 

17.517.5

SUSHI DRAGON ROLLSUSHI DRAGON ROLL
gefrituurde garnaal,gefrituurde garnaal,

avocado avocado 
1313

 = VEGETARISCH = VEGETARISCH

bieslook, croutons     6.5   bieslook, croutons     6.5   

anijschampignon, bosui     7 anijschampignon, bosui     7 

            

rode biet, hüttenkäse, guacamole, amandel   9rode biet, hüttenkäse, guacamole, amandel   9

                                            

            

kaas, guacamole       kaas, guacamole       

oude kaas           20  oude kaas           20  

tomaat    7,5 tomaat    7,5 

CHEESECAKE
bastogne, stoofpeer, sorbet van witte chocolade     10

KOKOS & MANGO
kokos- & sereh mousse, mango sorbet, gemberbier, 
yoghurt krokant        9

MERINGUE
hazelnoot, bladerdeeg, karamel, vanille roomijs 10

COUPE MANDERIJN
mascarpone, chocolade, mandarijn sorbet    9

FROMAGE
assortiment kazen           12

KOFFIE FRIANDISES
zoete lekkernijen bij de ko�  e        6.5
+ liqueur “FORMIDABLE”       + 4 Eet u graag vegetarisch of vegan? 

We denken graag mee!

klein | normaal


