H U I S VO OR DE W I J K

Lunchservice
NIEUW: BEZORGING
VAN BEDRIJFSLUNCHES

Vanaf maart 2021 bezorgen we op werkdagen complete lunches op locatie.
De lunch dient een dag van tevoren te
worden besteld en wordt op het door u
gewenste tijdstip bezorgd. Er kan op rekening worden besteld of u kunt pinnen
bij bezorging.

KWALITEIT
De kwaliteit die de keuken van het Huis
vóór de Wijk al ruim een jaar levert aan
bewoners in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje is er nu ook voor bedrijven en andere organisaties.
Van heerlijke belegde broodjes tot aan
kleine gerechten zoals soepen, salades,
borrel- en bittergarnituren.
Verse ingrediënten en biologisch verantwoorde producten zowel vegetarisch als
halal bereid in eigen keuken.

AFHALEN 		

BESTELLEN

Huis vóór de wijk		
Eimerssingel-Oost 266
6834 CZ Arnhem		
			

06-57814297
info@huisvoordewijk.nl
www.huisvoordewijk.nl		
facebook & whatsapp

H U I S VO OR DE W I J K

Lunchkaart
Soepen

Salades

(alle soepen geserveerd met huisgemaakt brood)

•
•
*•
•
•
•

Champignonsoep, rijkelijk gevuld		
Hartige pompoensoep				
Erwtensoep (vega of met turkse worst) 		
Geroosterde paprika- tomatensoep		
Romige kippensoep				
Rijkgevulde linzensoep				

•
•
•
•
•
•

€3,€3,€3,€3,€3,€3,-

•
•
•
•

Kip piri piri				
Biefstuk met verse salade en dressing		
Gerookte zalm, salade en verse dilledressing
Geroosterde groenten en humus

€6,€6,€7,€7,€6,50
€6,-

Tosti’s

Broodjes
* • Gezond met kaas, gerookte kip en sla

Koude pastasalade met gekruide kip		
Rijstsalade met kruiden en pistachenoten		
Noedel salade gegrilde biefstuk en sugarsnaps
Linzensalade met gerookte zalm en mosterd
Mexicaanse bowl met dressing en geitenkaas
Quinoa salade met feta, avocado en groenten

• Kaas met Turkse worst
• Kaas met kippenworst		
• Tosti geitenkaas/tomaat/ruccola

€5,50
€5,€6,50
€6,€5,-

€3,30
€3,30
€3,50

Dranken
• Diverse frisdranken
• Koffie
• Thee

*

= Vegetarisch
= Vegetarische optie
= Veganistisch

€2,€0,40
€0,40

