
 
 

 

Welkom in deze bijzondere 
lunchroom. 

U wordt bediend door mensen die 
allemaal uniek en waardevol zijn en 

bovendien trots op het vak dat zij 
uitoefenen. 

Onze medewerkers vinden het 
geweldig om u te verwennen met een 

lekker bakje koffie of thee met wat 
lekkers erbij of  

een lunch om uw vingers bij af te 
likken. 

Heeft u wat minder tijd? Geef het even 
aan ons door, dan doen wij ons best 

om de wachttijd te verkorten. 

 

Heeft u tips? Dan horen wij die graag! 

 

Openingstijden 

Maandag 11.30 – 17.00u 
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 – 17.00u 

Onze keuken sluit om 15.30u 

Kerkstraat 15 
Putten 

0341-351379 

www.onsplekje-putten.nl 
 

Volg ons op Facebook! 

Salades 
 
Salade Een Bord Vol    7,50 
Gemengde sla met brie, appel en walnoten. 
Met honing en balsamico dressing. 
+ breekbrood     0,50 
 
Salade kip     7,95 
Gemengde sla met gerookte kip, zongedroogde 
tomaatjes, rode ui en cashewnoten. Met een 
balsamico dressing. 
+ breekbrood     0,50 
 

 
Losse thee 

 
1. Chai  
Geniet van deze heerlijke rooibos thee met 
kruidnagel, gember, peper, vanille en kaneel. 

  
2. Theeleutje 
Milde rooibos thee met aardbei, frambozen, 
ananas en zonnebloemblad. 
 
3. Rooibos caramel  
Een heerlijk geurende rooibos thee met echte 
stukjes caramel. 
 
4. Rooibos appel kaneel vanille  
Een licht kruidige rooibos thee met vanille, 
kaneel, appel, sinaasappel, roze peper,  
açai-bessen en citroengras. 
 
5. Gezelligheid kent geen tijd  
Een groene thee met citroengras, steranijs, 
kruidnagel, cardemon, sinaasappel, rozenblad. 
 
6. Zeven kostbaarheden van de keizer 
Groene thee met jasmijn, aardbei en rabarber. 
 
7. Earl grey  
Earl grey darjeeling thee met frisse bergamot. 
 
8. Tropisch 
Een zachte earl grey thee met blauwe malva en 
frisse ananasstukjes.  
 



 
Lekkernijen 

 
Huisgemaakte Arretjescake  1,50 
Muffin Appel Kaneel / Chocolade   2,00 
Saucijzenbroodje    2,50 
Vers gebak     2,50 
Koffie of thee ons plekje   4,50 
Vier huisgemaakte zoete hapjes, een toef slagroom, 
een thee of koffie naar keuze en een koffiesiroop 
met de keuze uit 
Kaneel/karamel/hazelnoot/vanille 
 
 

                             Tosti’s 
 
Kaas óf ham     3,50 
Kaas en ham     3,95 
Kaas en tomaat    3,95 
Hawaï      3,95 
Kindertosti     2,95 
Ham en kaas op casino brood. 

 
Broodjes (bruin / wit) 

 
Gezond     5,50 
Ham, kaas, sla, tomaat, komkommer en ei.  
Warm Vlees     7,50 
Fricandeau, satésaus en gebakken uitjes. 
Boeuf      7,95 
Carpaccio, rucola, pijnboompitjes en 
kaasvlokken. Met balsamico dressing. 
Bijzonder     7,50 
Zalm, roomkaas, bieslook en sla. 
Kroket      5,95 
Twee kroketten met brood, boter en mosterd 
of met een vegetarische kaas rucola kroket 

 
Ook lekker 

 
Portie friet met mayonaise   2,50 
Bijzondere kroket met mosterd  1,75 
Rundvlees of kaas/rucola 
Plate 1 rundvleeskroket of kaas rucola  
kroket met patat en salade   5,95 
Poffertjes     3,50 
Soep van de dag met breekbrood  5,25 

Warme dranken 
 
Koffie      2,25 
Cappuccino     2,45 
Cappuccino large    2,70 
Espresso     2,25 
Koffie verkeerd    2,70 
Latte macchiato    2,85 
Ook cafeïnevrij verkrijgbaar. 
 
+ Slagroom     0,50 
 
Verse muntthee    2,75 
Thee      2,30 
Onze theesmaken vindt u achterop! 
 

Frisdrank 
 
Coca Cola Regular/Light/Zero  2,20 
Fanta Cassis / Fanta Orange / Sprite / 
Bitter Lemon / Tonic 
Fuzetea green tea    2,45 
Fuzetea ice tea    2,45 

 
Sappen 

 
Verse Jus d’orange    3,00 
Appelsap Schulp    2,45 
Appelvlierbessensap Schulp  2,45 
Smoothie     3,95 
Vraag een medewerker naar de smaak  
van dit moment. 

Zuivel 
 
Melk halfvol / Karnemelk   1,75 
Fristi / chocomel    2,45 

Limonade 
 

Grote beker     1,00 
Kleine beker     0,50 

Bronwater 
Chaudfontaine blauw   2,20 
Chaudfontaine rood    2,20 
 
 
 

  
 

 
 

 


