
 

Koffie / Espresso     2,10 
Cappuccino / Koffie verkeerd    2,20  
Latte macchiato      2,30 
Thee       1,90  
Gember/sinaasappel thee     2,20  
Verse muntthee      2,20  

Spa (rood/blauw)     2,20  
Coca-Cola, (regular/light)     2,20   
7-up, Sisi     2,20  
Bitter lemon, Appel sap     2,30  
Lipton Ice tea (green/sparkling)    2,30  
Jus d’orange      2,50  
Chocomel      2,30  
Fristi       2,00  

Huiswijn, wit - rood - rosé     3,20 
Heineken bier (gewoon of 0.0%)    2,40 

Gerookte zalm met merikswortelmayonaise,  6,95  
Uitsmijter ham of kaas (3 eieren)*   6,95  
2x Oma Bobs rundvlees/groentekroket   5,95  
Geitenkaas, gedroogde tomaat, walnoot   6,95 
*extra item:      0,60 

Hamburger met friet en garnituur   5,95  
3 stokjes kipsaté met friet en garnituur  6,75 

Gekookt ei      2,75 
Falafel        2,75 
Oma Bobs rundvlees of groentekroket  2,75 
Bal gehakt      2,75 
Hamburger      3,75 
Pittige kip     3,75 

Oma Bobs rundvlees     6,00 
of groente bitterbal (8) met mosterd   
Falafelballen (8) knoflook saus   6,00 
Samosa’s (8) met chilisaus    4,75 
Kipnuggets (8) met mayo of chilisaus  6,00 
Tosti kaas of ham/kaas     2,40  
Notenmix      2,00 
Bord friet      2,50  
Mayonaise of ketchup     0,60  
 
Appeltaart     2,40 
Slagroom      0,60  

IJsje (aardbei, peren, raket)   1,00 
Chips      0,75 
Kinderpannenkoek met stroop of suiker  1,75 
Limonade (kan)      3,50  

Kinderen tussen 7 en 13 jaar kunnen een speurtocht door 
de Tuin van Noord doen, zij ontvangen aan het einde een 
glaasje limonade.        1,00 

derde zondag vd maand 10.00-11.30 uur 5,50 
Brood, croissant, jam, ham of kaas, gekookt ei,  
verse jus d’orange, koffie of thee     
(reserveren noodzakelijk) 

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

     facebook.com/theehuisnoord : 
@theehuisnoord 
 

Stichting de Leidse uitdaging is een bewonersbedrijf van 
en voor wijkbewoners, heeft geen winstoogmerk en 
opbrengsten worden 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. 

Ruimte huren in het Theehuis 
Noord voor een workshop of 
bijeenkomst? Dat kan! De 
workshop -en zitruimte zijn te 
huur. Met speciale tarieven voor 
bewonersgroepen uit de wijk en 
maatschappelijke organisaties.  
 
Kijk op onze website voor actuele informatie groeps- en 
verhuurarrangementen! Of benut de link 

mailto:theehuisnoord@gmail.com
https://947c0095-8e24-469e-9ae9-03638f355767.filesusr.com/ugd/861310_08e5e4ddac0646bc877174861772d0d6.pdf

