
Voor de lunch. 
 

Een erg lekker lunchbroodje. 
Bruin of witbrood, wit puntje of witte of bruine pistolet 

 

Gezond 
Kaas, ham/kaas, kipfilet/kaas 

met knapperige sla, tomaat, komkommer, ui en een eitje      5,50 

 

Filet speciaal (huisgemaakt) 

Lekker met ei, ui en een romige mayonaise        5,50 

 

Brie-Walnoot  (Vega) 

Zo uit de oven, licht gesmolten en afgemaakt met honing en walnoten                             5,50 

 

Rundergehaktbal (huisgemaakt)  
Rundergehaktbal uit de jus, met augurk, gefruite uitjes en saus naar keuze                                     5,50 
 
kipgehaktbal (huisgemaakt)  
kipgehaktbal in rode saus, met augurk, gefruite uitjes en saus naar keuze                                        5,50 
 

Een Tosti, zo warm uit de toaster!  
Brie (Vega)            4,75 

Ham/kaas            3,95 

Kaas             3,25 

 

Een goed gevulde Quiche half 3.00    heel 5.50         
Prei en spek 

Brie en tomaat 

Broccoli zalm 

Spinazie kazen 

 

Heerlijke verse soep.                                                                                                            
Soep van de week. Elke week weer een verrassend receptuur!                                                         4.50 
Met stukje stokbrood en kruidenboter    

 

Onze complete lunchschotels 
Authentieke Hollandse uitsmijter 
2 boterhammen met 3 kakelverse eieren, goed gebakken met kaas en ham of spek .                   8,50 

2 kroketten met Brood 
2 kroketten naar keuze met 2 boterhammen, broodje of stokbrood, saus, en salade                    8,50 

 

Gewoon een lekkere snack 
Een behoorlijke portie friet  (Vega)         2,75 

Smaakvolle kalfskroket           2,75 

Stevige Bourgondische rundvleeskroket        2,75 

Frikandel (halal kip)                                                                                                                                        1.75 

Een los broodje, of stokbroodje erbij                           1,- 

 

Extra sauzen per bakje        1,- 



 

Welkom bij Stichting Iedereen Een Maaltijd! 

In onze lunchroom wordt alle opbrengst, na aftrek van de kosten gebruikt om mensen die geen geld hebben om een 

warme maaltijd te kopen, van een gratis maaltijd te voorzien. 

Ook kijken wij mee waar het probleem zit, en stimuleren wij mensen het op te lossen. 

 

Wij doen dit met enkel vrijwilligers, stagiairs en mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt. 

Het kan dus ook iets langer duren eer u wordt geholpen, de ervaring leert echter dat het best nog wel vlot gaat. 

Het kan ook zijn dat degene die uw bestelling opneemt dit best eng vindt of fouten maakt en vaker terug komt, dit 

hoort bij het leerproces, excuses hiervoor. 

 

Ook in de keuken staan leerlingen, het kan ook hier zijn dat het eten soms over gemaakt moet worden , en iets 

langer duurt, het is wel allemaal huisgemaakt, met liefde en plezier bereid. De smaak zal er zeker niet minder om 

zijn. 

 

Wilt u iemand een kans gunnen en onze stichting steunen? Dan bedienen wij u met heel veel liefde en zullen wij het 

de moeite waard maken!!  

 

Dank u voor uw vertrouwen, TEAM SIEM 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lekker wat drinken? 
 

Wijn.  Rood, Wit of Rosé    (flesje 25 cl)               4,50 

Heineken bier   (flesje)                2,75 

Radler Citroen 0%                                                                          2,50 

Diverse frisdranken                                                                                                                                2,30 

Verse Jus d’ Orange                3,- 

  

Koffie                2,25 

Espresso               2,50 

Cappuccino               2,50 

Latte macchiato              2,75 

Koffie verkeerd                                                                                                                                      2,75 

Thee. Diverse smaken              2,25 

Warme chocolademelk                       2,50 

Slagroom                                                                                                                                                 0,75 

                                             

 
 

Wat te smullen erbij? (huisgemaakt) 

Appeltaart. Goed gevuld met frisse appelen en een vleugje kaneel    half                     3,-  heel   € 5.50 

Smeuïg stuk boterkoek half              2,-    heel 3.50                                                 

Zeeuwse bolus                                                                                                                                       1,50                                                

Muffin                                                                                                                                                     1,50 

 

Hartig 

Saucijzenbroodje                           2,75 

Kaasstengel                                                                                                                                           1,75 

Hamkaasstengel                                                                                                                                   2,25 

Pizzabroodje vega                                                                                                                                2,25 

Pizzabroodje salami                                                                                                                             2,60 

Kaas uienbroodje                                                                                                                                 2,25 

Kaas/ham uienbroodje                                                                                                                       2,25 
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