Menukaart De Hobbit
Ontbijt

€ 3,75

Tot 11.00 uur

12 uurtje € 5,25

Croissantje
Kop koffie
Yoghurt met fruit of Muesli

Wrap
Salade
Jus d’orange

Broodjes
Jonge of oude Kaas
Brie met honing en walnoten
Mozzarella met pesto en tomaat
Gegrilde groenten met humus
Tonijnsalade
Gerookte zalm met dille saus
Gezond
Geitenkaas met bacon en honing
Pulled chicken
Pitabroodje met Falafel

€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25

Keuze uit wit of bruinbrood.
Al onze broodjes worden geserveerd met garnituur en op verzoek besmeerd met boter
.

Shared lunch per persoon: € 7,Een gedeelde lunch vanaf 2 personen.
Bestaande uit een wandeling door de
kaart, inclusief 1 drankje naar keuze.
Vlees, vis en vegetarisch

Tosti’s
Kaas
Ham en kaas
Pesto en Brie
Kaas, tomaat en ui
Geitenkaas en honing

€ 3,00
€ 3,25
€ 3,50
€ 3,75
€ 4,00

Keuze uit wit of bruin brood.

Uitsmijters
Naturel
Kaas
Ham en kaas
Bacon en kaas
Gerookte zalm

€ 3,50
€ 4,00
€ 4,25
€ 4,50
€ 4,75
3 eieren en garnering. Keuze uit wit of bruin brood.
Clubsandwich + chips & saus
Gerookte kip en bacon
Gerookte zalm en tonijn
Brie en zongedroogde tomaten

€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50

Keuze uit wit of bruin brood.

Salades

vanaf € 3,50

Basis salade bestaat uit: gemengde groene sla
soorten, komkommer, cherrytomaatjes, en paprika
Tegen meerprijs naar eigen keus samenstellen

Surinaamse Broodjes
Kerrie-ei
Kip kerrie
Kip ketjap
Bakkeljauw

€ 3,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,50

Gekookt ei of feta of pittenmix
Geitenkaas
Bacon of tonijn
Gerookte kip of gerookte zalm

€
€
€
€

0,50
1,00
1,50
2,00

De garnituur bij de Surinaamse broodjes bestaat uit zoetzure komkommer, rode uien en op
verzoek onze eigen gemaakte sambal.

High tea per persoon
vanaf € 12,50
Een heerlijke variatie van zoete en hartige
hapjes en sandwiches en onbeperkt thee
in div. smaken
*1 dag van tevoren reserveren

Heeft u allergieën?
Meld het ons

WIFI :
De Hobbit guest
Warme dranken
Koffie
Espresso
Cappuccino
Latte Macchiato
Thee div. smaken
Verse munt thee I gember thee

Koude dranken
Verse jus d’orange
Sappen

Wachtwoord
hobbitwifi

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,50
€ 2,80
€ 2,00
€ 2,00

€ 3,25
€ 2,00

perensap, appelsap ,cranberry sap

frisdranken

€ 1,50

Chaudfontaine Blauw of rood
Lipton Ice tea Green I Coca Cola of Zero I Fanta

Halfvolle melk I karnemelk

€ 1,00

D’ ROEM staat voor:
Durven Rekenen Op Eigen Mogelijkheden.
D'ROEM is een, door SBB erkend leerwerkbedrijf in de vorm van een
lunchroom.
Horeca wordt als middel ingezet om jongeren en jonge moeders in de
leeftijd van 16 tot ongeveer 30 jaar te coachen. Zij runnen onder
begeleiding de lunchroom, beheren de receptie, verzorgen catering,
evenementen, vergaderservice en bezorgen lunches voor kantoren.
Daarnaast hebben wij een opleidingscentrum waar jongeren en jonge
moeder een horeca vakopleiding volgen en dagelijks maaltijden bereiden.
D’ROEM werkt vanuit de Empowerment gedachte.
Ons doel is om deze jongeren en jonge moeders meer mogelijkheden te
bieden en zodoende hun kansen te vergroten op arbeidsparticipatie,
vervolgonderwijs en/of dagbesteding.
Wij bieden ook stageplekken aan studenten van de opleidingen:
- Horeca: Praktijkonderwijs en MBO Horeca niveau 1 en 2
- Sociale studies: mbo-niveau 4 en HBO
Vanuit kracht en motivatie naar persoonlijke groei en nieuwe
perspectieven door hen ervaring op te laten doen in de Horeca.
D’ROEM doet de exploitatie van lunchroom De Hobbit
Voor meer info over onze andere diensten zoals: verhuur van vergaderof cursusruimte, catering, bezorgen van broodjes, afhaalmaaltijden en
kookworkshops bel naar: 070-3107078 of mail naar: info@d-roem.nl

Geopend maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00
Joseph Ledelstraat 50 | 2518KM | 070 737 0865
D’ROEM |
@StichtingDROEM |
www.D-ROEM.nl

