
 

Stichting de Leidse uitdaging is een bewonersbedrijf van en voor 
wijkbewoners, heeft geen winstoogmerk en opbrengsten worden 
via een buurtfonds geïnvesteerd in de wijk. Het Theehuis Noord is 
één van de projecten van de stichting en richt zich op verrassende 
ontmoetingen. We dragen graag bij aan het versterken van de 
sociale samenhang en leefbaarheid in de buurt. Theehuis Noord 
wordt gerund door vrijwilligers. De vrijwilligers vormen de basis 
van de Stichting de Leidse Uitdaging. De inzet van hun capaciteiten 
en kwaliteiten belonen wij met een redelijke vergoeding binnen de 
wettelijke mogelijkheden. 

 A B C 
Workshopruimte 55 85 110 
Zitruimte 90 145 180 

 
De workshopruimte (tot 12 personen ), onze zitruimte (35-70 
personen) zijn te huur per dagdeel (4 uur). De huurprijs is inclusief 
gebruik van beamer/scherm of smart TV en/of flap-over. Huurprijs 
is exclusief BTW  

Er zijn speciale tarieven voor maatschappelijke groepen uit de wijk 
Leiden Noord/ Merenwijk  

• Bewonersgroepen (waaronder ook VVE’s) uit de wijk betalen 
tarief A 

• Maatschappelijke groepen uit de wijk betalen het tarief B 
• Particulieren betalen het tarief C (korting op basis van omzet) 

Koffie / Thee (kan)     15  / 13

Luxe Lunch (vanaf 10 personen) 2 broodjes p.p  14 

Inclusief melk, karnemelk en fruit. 

• Pistolet huisgemaakte eiersalade  
• Pistolet huisgemaakte tonijnsalade 
• Italiaanse bol Caprese 
• Pistolet brie, honing, walnoot. 

Extra: (dag) soep     4,5 

Extra: Broodje (groente) kroket   3 

Er gelden bij ons een aantal verhuurregels:

• In alle gevallen van verhuur van ruimten van Theehuis Noord is de 
gebruiker/huurder verplicht consumpties (drankjes en hapjes) van 
het theehuis te betrekken; 
• Bij kinderverjaardagen is het toegestaan om zelf taart mee te 
nemen; 
• Tijdens onze publieke functie en openingstijden verhuren wij in 
principe alleen de workshopruimte; medegebruik van de zitruimte 
vergt overleg; 
• Theehuis Noord sluit uiterlijk 22:30 uur haar deuren; 
• Versterkte muziek is maar beperkt toegestaan.  

Luxe High Tea buffet (vanaf 10 personen)   20

• Glaasje bubbels 
• Soepje 
• Diverse Sandwiches vis, vlees, vega 
• Diverse warme gerechtjes, oa. saucijsje, mini quiche 
• Diverse zoete gerechtjes, oa. brownie, cupcake lemoncurd, 

scones 
• Onbeperkt thee 

(Winter) Barbecue arrangement (vanaf 10 personen) 23 

• Diverse soorten vlees oa. saté, hamburger, filet-lapjes 
• 2 Salades, stokbrood/frites, kruidenboter en diverse 

sausjes 
• Inclusief een dessert 

(Uit te breiden met vis op basis van offerte) 

Tarieven in euro’s inclusief BTW en per persoon 

Reserveren kan via deze link  

Theehuis Noord 
Joop Vervoornpad 1 
2316 EP  Leiden 

M: theehuisnoord@gmail.com 
T: 06 30 81 52 76 
 
KvK: 60942312 

https://fd7.formdesk.com/stgleidseuitdaging/ruimtereservering?fbclid=IwAR0mH2x_DAH2k1gS4LcqKNmzN8ScljLokAMP4_HeoBl4ht2P1PUUw2jn1n0
mailto:theehuisnoord@gmail.com

