MENUKAART
Welkom, wat leuk dat we je mogen Ontmoeten!
Samen met ons Bijzondere en diverse team hebben we een
heerlijke menukaart voor je in elkaar gezet.
Van onze huisgemaakte gebak, tot de lekkerste
pannenkoeken van de omgeving , maar vergeet ook onze
lunch en plate gerechten niet!
Of je nou voor het welbekende kopje koffie van Mocca d’or
met een gebakje, een overheerlijke lunch, diner of high tea
komt. Bij ons zit je goed!
Stichting Proeverij De Ontmoeting is een dagbesteding
organisatie waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
kunnen werken in alle facetten van de horeca.
Het team van Proeverij de Ontmoeting bestaat uit
enthousiaste en gemotiveerde mensen die de gastvrijheid
hoog in het vaandel hebben staan.
Ben jij of ken jij iemand die een leuke dagbestedingsplek
zoekt en graag in de horeca wil (leren) werken?
Mail dan naar dagbesteding@proeverijdeontmoeting.nl voor
meer informatie.
Heb je een allergie voor bepaalde ingrediënten?
Geef het dan aan, dan bekijken we samen de
mogelijkheden.
Helaas kunnen wij kruisbesmetting niet geheel voorkomen
Het team van Proeverij de Ontmoeting wenst je een gezellig
verblijf en smakelijk eten toe!

"TE MIDDEN VAN DE
MOEILIJKHEID LIGT DE
MOGELIJKHEID"
-ALBERT EINSTEINOnderaan iedere pagina kun je een quote van een medewerker
vinden. Wellicht brengen ze je op een idee.

@Proeverij de ontmoeting

www.proeverijdeontmoeting.nl

Proeverijdeontmoeting
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Appelgebak | €3,50
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Heb je deze al eens geproefd?
TAART

Het wordt vast de lekkerste die je
vandaag hebt gegeten!
*met slagroom +€0,50

Noten chocolade koek | €2,95
Heerlijke goedgevulde notenkoek met
chocolade, kokos en natuurlijk noten

Amandelboterkoek | €2,95
Een echte aanrader! Net even anders dan
een gewone boterkoek met amandelmeel
gemaakt. (glutenvrij)

Gouden driehoek | €3,50
Bladerdeeg met gele room en slagroom

Wisselend gebak | Diverse prijzen
Heerlijk wisselend seizoensgebonden gebak

Twee bonbons naar keuze | €2,00
Deze kun je zelf uitkiezen bij onze
bonbonvitrine of laat je verrassen

High tea | €22,50 per persoon
Wij hebben de juiste ingrediënten in huis
om je optimaal te laten genieten van een High Tea.
Je kunt onbeperkt thee drinken en krijgt een keuze aan
warme, koude, zoete en hartige lekkernijen aangeboden.
Vanaf minimaal 2 personen.
Vraag naar de mogelijkheden.

Laura: "Een gebakje, die zou ik wel nemen."

Onze tip!

Glutenvrij

PANNENKOEKEN
Pannenkoek naturel | €7,00
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Pannenkoek met één extra ingredient | €8,00
Pannenkoek met twee extra ingredienten | €9,50
Keuze uit: appel, spek, rozijn, ham, kaas, ui, champignon,
banaan, gember, brie, ananas, tomaat, ei, rucola, Nutella.

Maximaal genieten | €15,00
Pannenkoek met spek, ei, groenten, ham en kaas,
maar we maken het echt compleet door er een
kleine kop heerlijke soep bij te serveren!

Specialiteiten | €12,50
Tips en tops
met brie, walnoten, rucola en honing
Drie kazen
met brie, Grana Padano en belegen kaas
De ontmoeting
met spek, groenten, kaas en zoete curry
Nutella
met een bol vanille ijs en slagroom
Uitsmijter
met spek, ham, kaas en ei
Frans favoriet
met appel, banaan, rozijn en kaas
Zalmsnippers
met rucola en roomkaas
Kersen
met een bol vanille ijs, slagroom en een toets chocolade
Thuis genieten van onze pannenkoeken? Je kan bij ons ook afhalen!

Wij bakken onze pannenkoeken op ambachtelijke wijze.
Wil je dit oeroude ambacht bekijken? Neem gerust een kijkje
bij de keuken. Al onze pannenkoeken zijn ook gluten- en
lactosevrij te bestellen.

Dorina: "Op sommige dagen maak ik me zorgen en op
sommige dagen eet ik pannenkoeken."
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BROOD
Deze gerechten worden geserveerd op vers gesneden
brood. Je heeft keuze uit wit-, bruin- of glutenvrij
brood

Errug
lekker!
Onze huis gemarineerde kip met gebakken
Pikante kip | €10,75

groenten en een pittig sausje

Carpaccio | €11,00
Met pompoenpitten, Grana Pandano,
rucola en truffelmayonaise

Biefstuk puntjes | €11,00
Zeer malse biefstuk met gebakken
groenten en kruidenboter

Gerookte Zalm | €10,50
Met roomkaas, kappertjes, rode ui, rucola

Brie | €9,50
Met spek, walnoten en honing

Kroketten | €9,25
Twee rundvlees kroketten met mosterd.

SANDWICHES
Onze sandwiches worden geserveerd op Scandinavisch platbrood

Groenten | €9,75
Met gebakken groenten en salade. Een
heerlijke duurzamere keuze

Tonijnsalade | €9,75
Met kappertjes, ui en sla garnituur

Mildred: "Pikante kip, dat is iets waar ik écht gek op ben."

Onze tip!

Vegetarisch

SOEP
Tomatensoep | €5,25
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Geserveerd met brood en kruidenboter

Uiensoep | €5,25
Geserveerd met brood en kruidenboter

SPECIALITEITEN
Visplankje | €15,50
Met zalm, tonijnsalade, krokante garnalen,
geserveerd met brood

Vegetarische kroketten | €9,25
Met mosterd geserveerd op wit- of
bruinbrood

12 uurtje (mag ook later) | €12,12
Typisch Nederlands lunch gerecht met kroket,
uitsmijter ham/kaas, tonijnsalade en een
klein kopje soep

BBQ-Meatlover | €11,50
Broodje met kip, spek, ham en kaas met
bbq saus en huisgemaakte koolsla

TOSTI'S
Geserveerd op wit- of bruinbrood geserveerd met zoete curry

Kaas | €5,50
Brie | €7,50
Met brie, tomaat en pesto

Hawaï | €7,00
Met ham, kaas en ananas
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Ham kaas | €6,00

Sandra: "Brood is lekker gezond"

Vegetarisch

EIEREN
Geserveerd op wit- of bruinbrood

Uitsmijter | €8,25
Uitsmijter kaas | €8,50

Appeltje
Eitj
e

Uitsmijter spek | €8,50
Uitmijter ham, kaas | €9,25
Uitsmijter spek, kaas | €9,25
Uitsmijter ham, kaas, spek | €10,25
Boerenomelet | €10,50
Met spek, kaas, groenten

SALADES
Geserveerd met brood en kruidenboter

Geitenkaas | €13,00
Filodeeg gevuld met geitenkaas
geserveerd met walnoten en honing.
Niet van onze kaart weg te denken!

Pikante kip | €13,00
Salade met onze bekende kipfilet en
groenten

Vis | €15,50
Salade met zalm, tonijn en krokante
garnalen

Biefstukpuntjes | €14,50
biefstukpuntjes en groenten

Carpaccio | €14,50
Salade met pompoenpitten, Grana
Pandano, rucola en truffelmayonaise
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Goed gevulde salade met gebakken

Sl

Joziana: "Ik ben al sinds mijn twaalfde vegetarisch,
mijn favoriet is geitenkaas in filodeeg."
Onze tip!

Vegetarisch

VOORGERECHTEN
Carpaccio | €11,00
Een echte klassieker met
pompoenpitten, Grana Pandano, rucola
en truffelmayonaise

Visplankje | €15,50
Met zalm, tonijnsalade en krokante
garnalen. Geserveerd met brood en
kruidenboter

Tomatensoep | €4,95
Geserveerd met brood en kruidenboter

Uiensoep | €4,95
Geserveerd met brood en kruidenboter

Broodplank | €2,75 pp
Brood met kruidenboter, aioli en olijven

HOOFDGERECHTEN
Alle gerechten worden geserveerd met *gefrituurde aardappel
staafjes en garnituur

Schnitzel | €14,95
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Schnitzel champignonroomsaus | €15,75
Boerenschnitzel | €16,25
Met gebakken champignons, spek en ui

Biefstuk | €18,50
Met kruidenboter of champignonroomsaus

Boeren biefstuk | €19,00
Met gebakken spek en groente.

Corinne: "If you start me up
If you start me up, I'll never stop
Start it up
Let me tell you we will never stop."
Onze tip!

Vegetarisch
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Met citroen
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Hamburger

| €15,50

Ruim belegd broodje met runderburger, kaas,
tomatensalsa en sla garnituur

Vegan burger | €15,00
Ruim belegd broodje met een heerlijke
vegan burger, tomatensalsa en sla garnituur

Zalmfilet | €17,00
Verse zalmfilet, gebakken in de oven met
een beetje pesto er op

Extra bij te bestellen, per bakje | €2,Gefrituurde aardappel staafjes, gebakken
groenten, champignonroomsaus, salade

PANNENKOEKEN
Pannenkoek naturel | €7,00
Pannenkoek met één extra ingredient | €8,00
Pannenkoek met twee extra ingredienten | €9,50
Keuze uit: appel, spek, rozijn, ham, kaas, ui, champignon,
banaan, gember, brie, ananas, tomaat, ei, rucola, Nutella.
*voor ieder extra ingrediënt €0,50

Maximaal genieten | €15,00
Pannenkoek met spek, ei, groenten, ham en kaas,
maar we maken het echt compleet door er een
heerlijke kleine kop soep bij te serveren!

Tibor (kok): "Wees jezelf: Kies wat je lekker vindt, ik maak 't met liefde."
Onze tip!

Vegetarisch

Specialiteiten | €12,50
Tips en tops
met brie, walnoten, rucola en honing
Drie kazen
met brie, Grana Padano en belegen kaas
De ontmoeting
met spek, groenten, kaas en zoete curry
Nutella
met een bol vanille ijs en slagroom
Uitsmijter
met spek, ham, kaas en ei
Frans favoriet
met appel, banaan, rozijn en kaas
Zalmsnippers
met rucola en roomkaas
Kersen
met een bol vanille ijs, slagroom en een toets
chocolade

Thuis genieten van onze pannenkoeken? Je kunt bij ons ook afhalen!

Wij bakken onze pannenkoeken op ambachtelijke wijze.
Wil je dit oeroude ambacht bekijken? Neem gerust een kijkje
bij de keuken. Al onze pannenkoeken zijn ook gluten- en
lactosevrij te bestellen.

*Gefrituurde aardappel staafjes
Je vraagt zich misschien af waarom wij
gefrituurde aardappel staafjes gebruiken en
niet patat of friet?
Nou, wij kwamen er niet uit!

De naam van friet of patat is afgeleid van de woordcombinatie patates frites;
Belgisch-Frans voor 'gefrituurde aardappelen'. In Vlaanderen wordt meestal van friet,
frieten, frietjes en soms ook fritten gesproken, in de drie zuidelijke provincies van
Nederland en in Gelderland spreekt men van friet of frites, in de rest van Nederland
wordt vaak het woord patat gebruikt. Het gebruik van het woord "patat" kan in
Vlaanderen, Zeeland, Nederlands Limburg en Noord-Brabant verwarring veroorzaken,
bij de eerste twee omdat het woord daar "aardappel" of "klap/slag" betekent en in
de laatste gevallen omdat het woord er niet of nauwelijks gebruikt wordt.

Marnix: "Neem een lekkere pannenkoek dan blijf je lachen."

Toe
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NAGERECHTEN
Schwartzwalder | €6,50
Kleine pannenkoek met kersen, vanille ijs en
slagroom

Strudel | €6,50
Kleine pannenkoek met gele room,
appelcompote en vanille ijs met slagroom

"Nog een kleintje dan" | €3,75
U zit eigenlijk vol? Een bol vanille ijs met
chocoladesaus en slagroom

Huisgemaakte ijsbom | €5,95
Twee bollen vanille ijs omhuld met
melkchocolade geserveerd met slagroom

Gespleten banaan | €5,95
Met twee bollen vanille ijs, slagroom en
chocoladesaus

Linda: "Ik ben geen grote eter, maar "een kleintje dan" kan ik niet laten staan"

Onze tip!

Vegetarisch

WARME DRANKEN

Koffie

2,50

Cappuccino

2,75

Espresso

2,50

Koffie verkeerd

2,75

Latte macchiato

3,35

Latte macchiato speciaal

4,45

caramel of vanille smaak

Verse munt thee

3,35

Verse gember thee

2,50

Warme chocolade melk met slagroom

3,95

Thee met keuze uit verschillende verse thee

2,35

KOUDE DRANKEN

Coca Cola/Coca Cola Zero

2,50

Sprite

2,50

Fanta sinas/ cassis

2,50

Bitter lemon/ tonic/ Rivella

2,75

Ice tea/Green Tea

2,75

Appelsap

2,50

Jus d'orange

3,25

Fristi/Chocomel

2,50

Chaud Fontaine blauw/rood

2,35

Melk/ karnemelk

2,00
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ARRANGEMENTEN
Zoek je iets bijzonders voor je verjaardag, familiedag of jubileum?
Begin je dag bij De Ontmoeting. Wij hebben een groot aanbod voor alle
gelegenheden. We beloven dat onze medewerkers en onze gerechten voor
een onvergetelijk moment zullen zorgen waar jouw gezelschap nog vaak
aan terug denkt.
Vraag naar de mogelijkheden

STERKE DRANKEN EN WIJN
PRIJS PER GLAS

WIJNEN
Chardonnay

3,95

Sauvignon blanc

3,95

Merlot

3,95

Cote Soleil Rose

3,95

Bereich bingen (zoete witte wijn)

3,95

BIER
Hertog Jan

2,95

Heineken 0.0

2,95

Amstel Radler 0.0

3,25

Affligem Blond

3,75

Sterke dranken
Cointreau

4,10

Tia Maria

4,10

Jonge Jenever

3,25

Amarula

3,50

Port

3,75

Borrelen
BITTERBALLEN 8 ST.
8 heerlijke rundvlees bitterballen
geserveerd met een bakje mosterd
€5,95

BORREL PLATEAU 8 ST.
Kaasrondo’s, butterfly garnalen en
bitterballen geserveerd met aioli, mosterd
en chilisaus €7,95

CHOCOLADE WORKSHOP
Ben jij een echte chocolatier? Ons bonbon atelier biedt de mogelijkheid jouw creativiteit te
ontdekken. Onder deskundige begeleiding kun je zelf ervaren hoe het is om een eigen
chocolade creatie te maken! Natuurlijk neem je ook je eigen creatie mee naar huis!
Iedere workshop begint met een kopje koffie of thee en een zoete lekkernij.
Daarna ga je aan het werk. Na een korte uitleg over chocolade
en het concept "Proeverij de Ontmoeting" ga je een chocoladeplak maken en
beschrijven, en maak je heerlijke bonbons.
Mocht er een speciale gelegenheid zijn of wil je iets anders maken
dan kan dat vooraf besproken worden.
Aantal deelnemers: minimaal 6 tot maximaal 10 personen.
Een workshop neemt ongeveer totaal 1,5 uur in beslag.
Kosten €25 per persoon.
Ben je met een grotere groep, vraag ons naar de mogelijkheden.
Nieuwsgierig geworden? Vraag naar de mogelijkheden

MENUKAART
VOOR ONZE KLEINE(re) GASTEN

VOORGERECHTEN
Klein kopje tomatensoep | €1,50
Klein bordje salade zalm | €5,00

HOOFDGERECHTEN
Patat met frikandel of kroket | €9,00
Kinder biefstuk met patat| €10,50
Kinder pannenkoek naturel | €5,00
Kinder pannenkoek met snoepjes | €6,00
Kinderpannenkoek met Nutella | €6,00

TOETJE
Raket | €1,95
Chocolade BOM | €3,50
Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom | €3,50

KINDERFEESTJE Vieren?
Ben jij bijna jarig en ga je dit vieren met je vriendjes en vriendinnetjes? Bij ons kan je jouw
eigen bonbon maken en leren schrijven met chocolade. Zo ben je niet alleen met iets “vet
leuks” bezig maar kom je ook in aanraking met een ambachtelijk vak.
Wil je je feestje bij ons vieren? Dan even (laten) reserveren, want we willen graag weten
wanneer je komt.

Leeftijd: 7 tot 12 jaar (voor de jongere jarigen hebben we andere leuke feestjes!)
Aantal vriendjes/vriendinnetjes: minimaal 6 maximaal 10.
Prijs: € 15, per persoon.

Natuurlijk kan je hier ook eten voor of na je feestje. Bijvoorbeeld een pannenkoek of frites met
snack, dat kost € 6,5 per persoon extra.

Ons lijkt het leuk om jouw feestje mee te vieren!

