Dranken

De Sta onsrestaura e Oldenzaal is een afdeling van s ch ng De Werkwijzer. ons
cluster verrichten wij ook werkzaamheden op De Molenkamp, Gemeente kan ne
en sportcafé Vondersweijde.

Warme dranken
Koﬃe
Fleur de Café verse kruidenthee
Cappuccino
Koﬃe verkeerd
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom

€1,90
€2,10
€2,30
€2,30
€2,30
€2,60

Frisdranken
Coca-Cola en Coca-Cola Zero
Chaudfontaine Blauw en Chaudfontaine Rood
Sprite
Tonic
Fanta Orange of Fanta Cassis
Bi*er Lemon
Fuze Tea Sparkling, Green Tea en Peach
Rivella
Fris
Chocolademelk (koud)
Crystal Clear

€2,30
€2,30
€2,30
€2,30
€2,30
€2,30
€2,30
€2,70
€2,00
€2,30
€2,30

werkwijzer hee# verschillende ves gingen in Twente waar zij arbeidstraining, arbeidstoeleiding en dagbesteding aanbiedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Deelnemers van dit project kunnen ervaring opdoen in de keuken, restaurant en de
kiosk. Onder begeleiding van een chef-kok en agogische begeleiding werken de
deelnemers aan hun doelen. Wij gaan al jd uit van mogelijkheden en vinden dat
iedereen mee mag doen.
De werkwijzer werkt al jaren nauw samen met VSO het Schip, afdeling de Sluit. leerlingen van de Sluis doen op het Sta on horeca ervaring op en oefenen algemene
werknemersvaardigheden.
www.tschip.nl
De werkwijzer werkt ac ef samen met vrijwilligers. Op het Sta on zijn er al 8 vrijwilligers werkzaam. Lijkt het U wat om zich als vrijwilliger in te ze*en voor en met de
Werkwijzer? Neem dan contact op via onze site.
www.werkwijzer-oldenzaal.nl
Wij wensen u een ﬁjne ervaring en smakelijk eten toe.

Lunchkaart (11:00 tot 16:00)
Koude broodjes
Broodje Ham
Broodje Kaas
Broodje Brie
Broodje Gezond
Broodje Filet American

€ 2,00
€ 2,00
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25

Bovenstaande belegde broodjes worden geserveerd op een zachte, wi*e bol. Wenst u een stokbroodje,
dan is dit mogelijk voor een meerprijs van €0,50.

Bieren
Grolsch
Grolsch 0,0%
Grolsch Radler 2,0%
Grolsch Radler 0,0%
Grolsch Seizoenbier

€2,50
€3,00
€3,00
€3,00
€3,00

Schulp sappen
Sinaasappel
Hollandse appel
Appel en vlierbes
Appel en aardbei

Wijnen
Selec on, Gazal Viel, Rose
Ar mone, Negroamaro, Rood
Vignoble Au Cler, Colombard-Ugni Blanc, Droog
Reinhessen Kabine*, Zoet

€2,50
€2,50
€2,50
€2,50

€3,50
€3,50
€3,50
€3,50

Onze alcoholische dranken schenken wij vanaf 16:30.

Specialiteiten van onze keuken
‘Uitsmijter à la Sta on’
Twee spiegeleieren, geserveerd op wit jgerbrood met ham en kaas.
‘Smoked Salmon’
Waldkorn pistoletje belegd met gerookte
zalm en dillesaus.
‘Krokantje’
Gegra neerd Waldkorn pistoletje met salami,
tonijn, brie en walnoot.
‘Hawaï’
Gegra neerd Waldkorn pistoletje met ham,
kaas en ananas.
‘Capri’
Waldkorn pistoletje met sla, tonijnmayonaise,
kappertjes, rode ui en ei.

€4,50

€4,95

€5,75

€3,75

€5,25

* al onze gerechten kunnen allergenen of sporen van allergenen beva"en, voor meer informa e hier over
kunt u terecht bij onze koks.

‘Milanese’
Waldkorn pistoletje met sla, carpaccio, pesto,
rucola, gedroogde tomaten en Parmezaanse
kaas.
‘Porky & Bess’
Wrap met beenham, gebakken ui, champignons, paprika en mosterdsaus.

€5,25

€4,95

Tosti’s
Tos ham/kaas €2,00
Tos Hawaii
€2,50
Warme bordjes van het Station
Kipsaté
Geserveerd met frites en rauwkost
Spareribs Geserveerd met frites en rauwkost
Balletje van Tom
Huisgemaakte gehaktbal
Snacks
Kroket
Frikandel

€1,40
€1,30

Frites
Saus

€5,50
€5,50
€2,50

€1,80
€0,50

Van dinsdag t/m vrijdag tussen 16:30 en 18:30 kunt u
aanschuiven voor ons vers bereide driegangen menu van
€10,95. Omdat wij werken met verse producten kunnen er
kleine wijzigingen voorkomen in het menu.
Onze gerechten worden met zorg bereid, daarom vragen
wij wat jd.

* Al onze gerechten kunnen allergenen of sporen van allergenen beva"en, voor meer informa e hier over
kunt u terecht bij onze koks.

