
LUNCHROOM
Tuincentrum Suidgeest

BROODJES
Keuze uit wit of bruin oerbrood

Broodje Kaas van Wees €3,50 Broodje warme Beenham €5,50
Broodje jong belegen kaas met sla, tomaat,
komkommer en ei

Warme ham met zelfgemaakte gembersaus 

Broodje Bal €5,50 Broodje pittige kip €5,50
Huisgemaakte gehaktbal op brood Warme kipfilet, rode ui, chilisaus

TOSTI'S
keuze uit wit of bruin 0erbrood

Classic tosti €3,50

Italiaanse tosti €4,-

Ham/kaas

Mozzarella, tomaat en pesto 

Franse tosti €4,50

Deluxe tosti €5,50

Brie, parmaham, truffelmayonaise en
pijnboompitjes

Cheddar, kipfilet, rode ui, tomaat en
badjakspread

2 Van Dobben kroketten op brood

 
Broodje Kroket €7,50

UITSMIJTERS

Classic uitsmijter €4,50
Ham/kaas

Veggie uitsmijter €4,50
Kaas, tomaat, rode ui en champignons

Broodje van de Maand
Zie bord of vraag een van onze collega's

Lunchroom Suidgeest heeft de missie om talenten met een beperking of afstand
tot de arbeidsmarkt te ontwikkelen en een mogelijkheid bieden om te werken. 



LUNCHROOM
Tuincentrum Suidgeest

WARME
DRANKEN

-

Koffie................. €2,30
Cappuccino.......... €2,70
Espresso..............€2,30
Koffie verkeerd... €2,70
Latte macchiato... €2,70
 
 

Thee (diverse smaken).. €2,20
Verse muntthee.......... €2,80
Gemberthee................€2,80
Warme chocolademelk.€2,80
 met slagroom + €0,50

KOUDE
DRANKEN 

Cola/Cola Light.. €2,20                    Verse Jus..............€3,- 
Fanta.................€2,20                   Radler 0,0.............€2,90            
Casis................. €2,20                   Spa blauw/rood..... €2,10            
Sprite...............  €2,20                  Appelsap................€2,20
Ice Tea............... €2,20                  Fristi................... €2,20
Limonade............ €1,50                  Chocomel............. €2,20
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tot de arbeidsmarkt te ontwikkelen en een mogelijkheid bieden om te werken. 
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KIDS

Kids broodje €2,50
Broodje keuze uit wit of bruin
hagelslag/jam/pasta/pindakaas 

Kids pizza €4,50
Pita broodje, tomatensaus, ham, kaas,
italiaanse kruiden

SOEP

Tomaten soep €3,90
 Met een stukje brood

Soep van de maand
Wisselende seizoenssoep met een 
stukje brood

Uiensoep €3,90
Met een stukje brood

ZOET &
HARTIG

Saucijzenbroodje €3,50
 

Appeltaart €3,-
met slagroom +€0,50 

Van de maand 
Wisselend gebak van de maand 

Gevulde koek €2,50

WRAPS
Wrap zalm €4,- Wrap pittige kip €3,50
Wrap met zalm, roomkaas, komkommer
en sla

Wrap met pittige kip, badjakspread,
en sla

Lunchroom Suidgeest heeft de missie om talenten met een beperking of afstand
tot de arbeidsmarkt te ontwikkelen en een mogelijkheid bieden om te werken. 

Soepen van De Soepboerin.nl
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AFHALEN

Liter soep €7,50
Diverse smaken mogelijk

Appeltaart €17,50
Verse zelfgemaakte appeltaart

HIGH TEA

High Tea €15,95 p.p.
Verschillende verse thee smaken, met een
heerlijke soep, broodjes en zoetigheid.
 
Mogelijk vanaf 2 personen minimaal 2 dagen van tevoren reserveren.


