STICH TING

CONSUMPTIES

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 de Tuin van Noord. Theehuis Noord wordt
gerund door vrijwilligers. Wilt u zich aanmelden als
vrijwilliger? Neem dan contact op.

VERHUUR
De workshopruimte, zitruimte en keuken zijn te huur.
Er zijn speciale tarieven voor maatschappelijke groepen
uit de wijk.
A Maatschappelijke groepen uit de wijk Leiden Noord
B Maatschappelijke groepen van buiten de wijk
C Bedrijven, particulieren
A  	 B  	 C n
• Workshopruimte
35,– 60,– 75,–
• Zitruimte
50,– 90,– 125,–
• Keuken
35,– 60,– 75,–
Tarieven in euro’s exclusief btw.

APPARATUUR
(gebruik per dagdeel)
• beamer, scherm
• TV
• flapover
• geluidsinstallatie
Tarieven in euro’s exclusief btw.

10,00
10,00
5,00
10,00

Luxe High Tea (vanaf 4 personen)
• glas prosecco & amuse
• warme en koude gerechtjes
• scones en bonbon en andere lekkernijen
• koffie en thee
Lunch L (vanaf 4 personen)
• diverse broodjes met ham of kaas
• melk en karnemelk

14,50

8,00

Lunch XL (vanaf 4 personen)
• luxe broodjes
• zalm en een kroket
• fruit
• melk en karnemelk

12,00

Drie gangen menu (tot 15 pers.)
• dagverse soep
• quiche (vlees of vegetarisch), salade, brood
• dessert

15,00

Theehuis menu (tot 25 pers.)
• saté met brood
• salade
• huzarensalade

8,00

Reservering zondags ontbijt (tot 15 pers.)
(10.00-11.30)
• pistolet kaas of ham
• croissant en jam
• jus d’orange
• koffie of thee

4,00

Tarieven in euro’s inclusief btw en per persoon.

Hapjes voor bij de borrel
• bitterballen (8)
• kaasstengels
• schaal mozzarella en tomaatjes
• kaas of worst
• olijven
• speciale hapjes (vegetarisch), per stuk
Koffie / thee (kan)

4,50
3,50
12,00
3,00
3,50
0,75
12,50 / 10,00

REGELS
• In alle gevallen van verhuur van ruimten van
Theehuis Noord is de huurder verplicht consumpties
van het theehuis te betrekken;
• Bij kinderverjaardagen is het toegestaan om zelf taart
mee te nemen;
• Tijdens onze publieke functie / openingstijden
verhuren wij uitsluitend de workshopruimte voor
maximaal 15 personen;
• Theehuis Noord sluit uiterlijk 22.30 uur haar deuren;
• Versterkte muziek is maar beperkt toegestaan.

RESERVEREN
Reserveren kan via deze link
Theehuis Noord
Joop Vervoortpad 1
2316 EP Leiden
06 52 75 26 38
theehuisnoord@gmail.com
KvK 60942312
Geldig t/m 1-10-2018

