
KOFFIE & THEE
Koffie 1,90
Espresso 1,90
Cappuccino 2,10
Koffie verkeerd 2,10
Latte 2,10
Thee 1,80
Gember/sinaasappel thee 2,10
Verse muntthee 2,10

FRIS
Spa (rood/blauw) 2,10
Coca-cola 2,10
Seven-up 2,10
Sinas 2,10
Cassis 2,20
Bitter lemon 2,20
Ice tea (green) 2,20
Appelsap 2,20
Verse jus d’orange 2,50
Chocomel 2,20
Melk 1,60
Limonade, kan (1L) 2,50

WIJN & BIER
Witte wijn 2,90
Rode wijn 2,90
Rosé 2,90
Heineken bier 2,20
Heineken bier (0,0%) 2,20

SANDWICHES 
Zalm, roomkaas, ei, dille  6,75
Uitsmijter ham-kaas (3 eieren)  6,75
Oma Bobs rundvlees /groente kroket (2) 5,90
Gezond, ham-kaas-ei  5,90
Gegrilde groenten, hummus, balsamico 5,90
Mozzarella, tomaat, basilicum, pesto 5,90
Geitenkaas, gedroogde tomaat, walnoot  5,90

KLEINE BROODJES
Belegd met: oude kaas, falafel, kipsaté, pittige kip,  

Oma Bobs kroket (rundvlees of groente),  
hamburger, of bal gehakt 2,75

HARTIG & ZOET
Soep van de week  3,50
Brood met kruidenboter en aioli  3,75
Tosti  2,40
Oma Bobs rundvlees /groente bitterballen (8) 6,00
Falafelballen (10) 5,00
Plankje worst, kaas en olijven 5,00
Notenmix  2,75
Bord friet  2,50
Friet meenemen (mayo of ketchup +0,60)  1,75
Kinderpannenkoek, naturel 1,50
Gevulde koek  1,00
Appeltaart (slagroom +0,60)  2,40

SCHOTELS
Hamburger met friet, sla, ui, tomaat, augurk  6,75
Kipsaté (3 stokjes) met friet, uitjes, atjar en  

kroepoek  6,75

van duinenbrood!

1-2020

ON TBIJT  zo 10.00-11.30

Brood, croissant, jam, ham of kaas, gekookt ei,
verse jus d’orange, koffie of thee 4,50

op zondag!

vooraf reserveren!

LUXE HIGH TEA vanaf 3 personen

met glaasje bubbels of sap, soepje,
zoete en hartige  hapjes. 14,95



Welkom in de  
Tuin van Noord!

STICH TING
Stichting de Leidse uitdaging heeft geen winst oogmerk 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. We streven ernaar met meer vrijwilligers 
ruimere openingstijden te halen. Wilt u zich aanmelden 
als vrijwilliger? Neem dan contact op.

VERHUUR
De ruimte huren voor een workshop of bijeenkomst? 
Dat kan! De workshopruimte, zitruimte zijn te huur. Met 
 speciale tarieven voor maatschappelijke groepen uit de 
wijk, maatschappelijke organisaties. Kijk op onze website 
voor actuele informatie groeps- en verhuurarrangementen!

WIFI
Theehuis Noord beschikt over gratis wifi.

INFO
Voor meer informatie neem contact op via  
theehuisnoord@gmail.com.

www.theehuisnoord.nl

 facebook.com/theehuisnoord 
 @theehuisnoord

Locatie: Joop Vervoornpad 1, 2316 EP Leiden  
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