io

Welkom Beste Gast,
In BuitenSporig! werken mensen met verstandelijke, lichamelijke of psychosociale
handicap en/of psychiatrische achtergrond. Wij bieden leer- en werkplekken aan
hen. Zij worden begeleiddoor sociaal pedagogisch werkers en werkbegeleiders
horeca. Zij ontvangen u op authentieke wijze, met originaliteit en in hun eigen stijl.
U bent de speciale gast in een sociaal ondernemend horecabedrijf. Laat u in onze
ongedwongen sfeer verrassen door pure en smakelijke gerechten van biologische
kwaliteit. De liefde voor de natuurlijke keuken en een duurzaam milieu delen wij
graag met u. De producten komen zoveel mogelijk vers van de nabij gelegen
biologisch dynamische zorgboerderij/-bakkerij Thedinghsweert.
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Zalen & Vergaderen
Op de eerste en tweede verdieping beschikken wij over drie zalen voor kleine
en grotere groepen. Een mooie plek voor een besloten bijeenkomst zoals een
werklunch, vergadering, borrel of diner.
De zaalindeling kan in overleg met u bepaald worden. Onze ideale ligging aan
het treinstation met ruime parkeer-gelegenheid maakt BuitenSporig! een unieke
locatie. Maak eens kennis met deze veelzijdige ontmoetingsplaats voor zakelijke
en privé- afspraken. Vraag naar onze arrangementen en verdere mogelijkheden
zodat deze afgestemd kunnen worden op uw wensen. Neemt u gerust een kijkje
op onze authentieke zolder met uitzicht over Tiel. Let op uw tocht door ons pand
ook eens op onze wisselende kunstexposities!
Zaal Perongeluk
Zaal Dwarsligger
Zaal Bovenleiding

geschikt voor
geschikt voor
geschikt voor

10 - 25 pers.
5 - 12 pers.
25 - 75 pers.

Verder hebben wij de mogelijkheid
tot Party/catering service!

Samen duurzaam
sociaal ondernemen

Thedinghsweert Zorggroep

Locatie BuitenSporig!

Locatie Thedinghsweert

Locatie Woonzorg

Postbus 479
4000 AL Tiel
T 0344 - 61 82 70
E info@thedinghsweert.nl
I www.thedinghsweert.nl
T. (0344) 618 270
Thedingsweert 25
4017 NR Kerk Avezaath

T. (0344) 623 328
Stationplein 1
4000 CP Tiel
E info@buitensporigeten.nl
I www.buitensporigeten.nl
T. (0344) 845 005
Ambtmanstraat 12-14
4001 MC Tiel
E info@thedinghsweert.nl

Dessertkaart

Chocolade-zwarte peperparfait

met frambozenmousse en een kletskop van specerijen

Appeltaart met frangipane

geserveerd met butterscotch en een bol vanille ijs

8,25
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Tony’s Chocolonely

warm chocolade taartje, melk chocolade mousse en
witte chocolade ijs

Citroen tiramisu

Italiaans dessert geserveerd met een bol citroen sorbetijs

Railtender

vanille ijs met gekarameliseerde noten in honing

Coupe Himalaya

vanille ijs met chocoladesaus en advocaat

8,25
7,95
7,95
6,95

Arretjescake

een heerlijke ouderwetse cake van pure chocolade (85% cacao)
geserveerd met vanille ijs

Colonel

citroen sorbetijs met ‘n scheutje wodka

6,95

Biologische koffie en thee

Speciale koffie

Kopje verse thee
Verse muntthee
Verse gemberthee
Kopje verse koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd*
Latte Macchiato
Espresso
Dubbele espresso
Cafeïnevrije koffie

Ierse koffie
Franse Koffie

2,00
3,00
3,00
2,10
2,50
2,95
2,95
2,10
3,45
2,25

* ook met sojamelk mogelijk

6,95

Kaasplank

mooie selectie van Hollandse en buitenlandse kazen
met vijgenbrood uit eigen bakkerij

12,50

Nagenieten
Muscat Sweet dessertwijn
Bio rode port
Bio whisky
Cointreau
Grand Marnier
Drambuie
Di-Saronno Amaretto
Bio wodka
Bio rum
Cognac VSOP**
Calvados VSOP**

4,75
3,95
4,50
4,75
4,75
4,95
4,50
4,50
4,50
6,50
6,50

6,75
6,75

Zoetigheid
Gebak uit de vitrine
Appelrondo
Walnootrondo
Doosje biologische
bonbons (8st.)

2,95
2,95
2,95
5,95

