Bezoek ook eens onze natuurvoedingswinkel
op onze locatie Thedinghsweert
In onze natuurvoedingswinkel verkopen wij een volledig assortiment uit de biologische landbouw, zowel vers- als droogwaren. U kunt bij ons terecht voor al uw
dagelijkse boodschappen, diverse soorten vers gebakken brood uit eigen bakkerij
en groenten van eigen land.
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Wij zijn geopend op dinsdag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur en zaterdag van
08.30 -15.00 uur

Samen duurzaam
sociaal ondernemen
Wij zijn:
Thedinghsweert Zorggroep. Wij zijn een WLZ (voorheen AWBZ) toegelaten zorgorganisatie met een zorgboerderij/-bakkerij & -natuurvoedingswinkel aan de rand
van Tiel en in het centrum van de stad (voormalig stationsgebouw) het restaurant
BuitenSporig!
Wij bieden:
Een beschermde werkomgeving aan mensen – meewerkers- met een uiteenlopende beperking. Meewerkers zetten hun vermogen en talenten in om een bijdrage te
leveren aan het werk binnen een van de volgende werkgebieden: landbouw, bakkerij, winkel, huishouding of restaurant.
Individueel staan de ontwikkelingsmogelijkheden centraal om daar waar mogelijk
door te stromen naar een volwaardige werkplek. Gezamenlijk werken wij aan een
basis van duurzaam sociaal ondernemen.

Menukaart

Thedinghsweert Zorggroep
Postbus 479
4000 AL Tiel
T 0344 - 61 82 70
E info@thedinghsweert.nl
I www.thedinghsweert.nl
Your City, State
info@buitensporig.nl

Restaurant BuitenSporig!

Locatie
Buitensporig				
Locatie
Thedinghsweert
Welkom
bij restaurant BuitenSporig! In het karakteristieke
stationsgebouw
van Tiel is het maatschappelijk
T. (0344)
623
328				
T.
(0344)
618
270
verantwoord en biologisch restaurant BuitenSporig! gevestigd. Meewerkers met
een verstandelijke of lichamelijke
Stationplein
1				
Thedingsweert
handicap, een psychiatrische hulpvraag of een beperking anderszins vervullen 25
met hun begeleiders alle
4000horecafuncties.
CP Tiel				
4017 NRis Kerk
Avezaath
Dat maakt BuitenSporig! bijzonder! In BuitenSporig!
het gezond
tafelen omdat de gerechten op
E info@buitensporigeten.nl
de kaart biologisch zijn. Het restaurant is een serieuze onderneming in het Tielse horecalandschap waarvan de
I www.buitensporigeten.nl
opbrengsten ten goede komen aan de zorg. De bezoekers zijn speciale gasten in een buitengewoon
maatschappelijke onderneming.
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Zie wandbord voor suggestie van de chef
3 gangen menu 29,50

Nagerechten

Voorgerechten
Carpaccio

licht gerookte en gepekelde carpaccio van runderhaas met oude
kaas,  truffelmayonaise, pijnboompitjes, rucola en flinterdun
gesneden champignons

Gerookte zalm

gerookte zalm op aardappel-lätkes met kruiden crème fraîche en
gemarineerde venkel

Eendenborst-filet

salade van little gem met eendenborstfilet, gekonfijte tomaat,
geitenkaas, gesuikerde pecan-noten en chips van Elstar

Ravioli *

verse ravioli gevuld met ricotta en rucola in een romige saus van
tomaat en citroen

Witlofsoep *

9,50

9,50

9,50

8,50

6,50

omwikkeld met Iberico-ham geserveerd met aardappel crème,
witlof en een saus van sherry en rozijntjes

Gevulde paprika*

gepofte paprika gevuld met wilde rijst, kastanjes, appel en
bleekselderij, gegratineerd met feta kaas

Strudel van pastinaak en shii-take*

19,50

22,50

19,50

met een crème van bloemkool, pommes dauphine, geroosterde
amandelen en gorgonzola saus
		

7,50

Kaasplank

mooie selectie van Hollandse en Franse kazen met vijgenchutney en kletzen-brood

9,75

Hollandse biefstuk

14,95

Duitse biefstuk

14,95

Wiener schnitzel

14,95

Spareribs

14,95

Loempia met rijstmie *

14,95

Fish and Chips

14,95

huis gemarineerde spareribs, zoet met een beetje pit!

loempia’s gevuld met rijstmie, gewokte oosterse groenten
geserveerd met abrikozensaus

geserveerd met tartaarsaus

Plate service wordt geserveerd met huisgemaakte frietjes, mayonaise en frisse salade

Voor onze kleine gast

17,50

Fish and chips
17,50

met een saus van grove mosterd en hazelnootcrunch

Tournedos van Hollandse ossenhaas

Chocoladetaart

licht gepaneerde varkensschnitzel met citroen

op noedels, met paksoi, doperwtjes en sesamsaus

Gebraden varkenshaas

6,75

vers gehakte biefstuk met gebakken uienringen

Hoofdgerechten

in een heerlijke saus van paprika, ui, champignons, augurk,
kappertjes, geflambeerd met wodka en afgeblust met room

Crème Brulée

biefstuk gebakken in roomboter

*vegetarisch

Gebakken ossenhaaspuntjes

6,75

combinatie van bananen-smoothie en beignets geserveerd met
vanille-ijs en karamelsaus

Plate service

licht pittige pindasoep met tomaat, ui en Spaanse peper

Gebakken zalmfilet

Dessert van banaan

voor de chocolade liefhebber een taartje van pure chocolade met sinaasappelcompote

heerlijke soep van witlof met een vleugje kerrie en granaatappel

		

7,50

klassiek nagerecht van vanille crème met een dun laagje gebrande suiker

6,50

Surinaamse pindasoep*

Cheese-cake
frambozen cheese-cake geserveerd met witte chocoladesaus en frambozen-gel

7,50

geserveerd met frietjes en tartaarsaus

Kipnuggets

7,50

Kalfskroket

7,50

met frietjes en appelmoes

23,50

*vegetarisch

Heeft u een allergie? Laat het ons weten. Onze chef houdt daar graag rekening mee.

met frietjes en appelmoes
Portie warme Mexicaanse groenten met gebakken aardappeltjes

Meerprijs

3.50

