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.

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
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Lunchkaart

Soepen

Soep van het seizoen

met het wisselend aanbod van groenten
van de akkers van Thedinghsweert
5,75

Potage de lentilles

heerlijke soep met linzen, kerrie, komijn en een snufje chili
6,75

Heldere runderbouillon

met een garnituur van ei, rijstmie, bieslook en prei
6,50

Salades
Salade artisjok

met augurkjes, gekonfijte tomaat, oude kaas,
broodchips en een gepocheerd ei
9,50

Salade van Bulgur

met paprika, amandel en geitenkaas
8,50

Huis specialiteit
Biefstuk ossenhaas

gebakken botermalse biefstuk ossenhaas geserveerd in eigen braadjus
Lady 15,95
Men 18,95
XL 26,50
± 150 gram
± 200 gram
± 300 gram

Erbij te bestellen

Huisgemaakte frietjes met mayonaise
Brood met boter
Frisse salade met ei en huisdressing
Gebakken kastanje champignons
Dagverse groenten van eigen land

Per persoon
2,50
2,00
2,75
3,50
2,95

= Vegetarisch

Boerenlandbrood of Italiaanse bol
geserveerd met sla, tomaat, rauwkost en huisdressing:
Biologische kaas
ONZE eiersalade
Gezond met kaas
Gerookte zalm
Huisgemaakte tonijnsalade
Kalfsvlees kroket
Slagers achterham

4,25
4,50
4,95
5,95
4,95
4,50
4,25

Sandwiches
Gerookte zalm met mierikswortel
Tonijnsalade, tomaat, olijf en ui
Club sandwich kip, ei, spek, tomaat

7,75
7,75
8,25

Tosti’s
Mozzarella, pesto en tomaat
Kaas
Kaas en ham

4,95
3,75
3,95

Lunch Tip!
Omelet champignon
Boeren uitsmijter
Eggs Benedict, toast, gepocheerd ei en Hollandaise saus
Stoer brood met beenham, gepocheerd ei en Hollandaise saus
Ciabatta Geitenkaas uit de oven met honing en walnoot

Al ons brood wordt gebakken in de
biologische zorgboerderij-/bakkerij
Thedinghsweert

8,75
7,95
8,95
8,95
6,95

