STICH TING

VOOR MEETINGS EN VERGADERINGEN

Stichting de Leidse uitdaging heeft geen winstoogmerk en
opbrengsten worden geïnvesteerd in de wijk. Het theehuis
vormt een schakel in de verbinding tussen mensen en richt
zich op het realiseren van een prettig verblijf in de Tuin van
Noord. Theehuis Noord wordt gerund door vrijwilligers. Wilt
u zich aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op.

VERHUUR
De workshopruimte (tot 14 personen ), onze zitruimte
(35-70 personen) zijn te huur per dagdeel (4 uur). Inclusief
beamer/scherm of smart TV en/of flapover. Er is gratis wifi.
Er zijn speciale tarieven voor maatschappelijke groepen uit
de wijk Leiden Noord.

		
- Bewonersgroepen uit de wijk
- Maatschappelijke groepen uit de wijk
- Groepen, organisaties van buiten de wijk

w
z
40 60
65 100
80 130

Tarieven in euro’s exclusief btw.

REGELS
• In alle gevallen van verhuur van ruimten van T heehuis
Noord is de gebruiker/huurder verplicht consumpties van
het theehuis te betrekken;
• Bij kinderverjaardagen is het toegestaan om zelf taart
mee te nemen;
• Tijdens onze publieke functie en openingstijden v erhuren
wij uitsluitend de workshopruimte;
• Theehuis Noord sluit uiterlijk 22:30 uur haar deuren;
• Versterkte muziek is maar beperkt toegestaan.

Koffie / thee (kan)
Lunch (vanaf 4 personen)

3-gangen keuzemenu (vanaf 10 personen)

13.00 / 11.00
8,50

• Sandwiches met ham of kaas
• Melk en karnemelk

Luxe Lunch (vanaf 4 personen)
• Sandwiches met o.a. oude kaas, zalm en
een Oma Bobs kroket (rundvlees/groente)
• Fruit
• Melk en karnemelk
Theehuis menu (vanaf 10 personen)
• Kipsaté met stokbrood en frites
• Salade
• Dessert

12,50

Luxe High Tea* (vanaf 3 personen)
• Glaasje bubbels of een sapje
• Soepje
• Sandwiches
• Warme en koude gerechtjes
• Scones en andere zoete lekkernijen
• Verrassingsdessert
• Onbeperkt thee

- Buffet van Kipsaté, pittige eieren met boontjes,
nasi, friet en salade; of
- 2 soorten quiches, 2 salades; of
- Varkenshaasje met pepersaus, verse groente en
aardappelpuree/gratin/frites
• Dessert
Voor vegetariërs kunnen wij een aangepast menu serveren.

9,95

VOOR ON TMOETING EN ON TSPANNING
Ontbijt (tot 15 personen 10.00-11.30 uur)
• Duinenbrood bruin of wit
• Kaas of ham
• Croissant
• Jam
• Gekookt eitje
• Verse jus d’orange
• Koffie of thee

15,95

• Soep
• Keuze uit:

‘Winter’ Barbecue (vanaf 10 personen)
15,95
• Saté, vegetarische spiesjes, kipfilet, hamburger,
filet-lapjes
• 3 Salades, stokbrood/frites, kruidenboter en
diverse sausjes
• Inclusief een dessert
Uit te breiden met bv vis of biefstuk op basis van offerte
Kindermenu (voor kinderen tot 10 jaar)
Kleine portie van 3-gangen menu of barbecue

9,95

4,50

Hapjes voor bij de borrel
Vraag naar onze borrelhapjes lijst
Tarieven in euro’s inclusief btw en per persoon.

RESERVEREN
Reserveren kan via deze link
14,95

Theehuis Noord
Joop Vervoornpad 1
2316 EP Leiden
theehuisnoord@gmail.com
KvK 60942312
*reservering minimaal 1 week vooraf
Geldig t/m 31-12-2020

