
Koffie & Thee
We serveren lekkere pittige   € 10,00
Keikofie en diverse smaken 
Ministry of Tea per kan geserveerd.

Frisdrank, limonade & sap
Frisdrank     € 2,25   
We kunnen een mix van allerlei gekoelde 
biologische frisdranken voor je klaarzetten in de zaal.

Schulp sapjes     € 2,25
Lekker tijdens de lunch of als tussendoortje. Appel, aard-
bei of peer.’ 

Kan Madiba limonade      € 4,50
Gevuld met een mix van fruit, groenten of kruiden. 

We serveren een kan van één liter.

Tussendoor
Huisgemaakte Amandelcake        € 2,00
Luxe cake. Lekker om bij aanvang klaar te 
laten zetten.

Brownies      € 2,50
Lekker om bij aanvang klaar te laten zetten. 
Fruit         € 1,50
Stuk fruit van het seizoen. 

Nootjes     € 1,50
Mix van noten en rozijnen.

Chips of popcorn        € 1,50
Naturel of paprika - zout of ahorn & kaneel. 

Hippeas      € 1,50
Lekkere snack gemaakt van kikkererwten. 
Keuze uit de smaken 

‘in herbs we trust’ of ‘take it cheesy’. 
Rude Health mueslireep       € 2,00
Keuze uit de smaken Cacao of Peanuts.

Lunch & Diner

We houden rekening met wensen zoals bijvoorbeeld vegetarisch, veganistisch of 
glutenarm. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Vergaderlunch        € 7,50 
Twee luxe belegde broodjes en een glas huisgemaakte limonade  
(of biologisch sap + €1). Een mix van tonijnsalade, salade van 
groenten, jonge kaas met rauwkost, humus, eiersalade en kip.

Twee wraps met een glas huisgemaakte limonade   € 7,50
 (of biologisch sap + € 1). Een mix van tonijnsalade, salade 
van groenten, jonge kaas met rauwkost, humus, eiersalade en kip. 

Luxe vergaderlunch        € 10,00
Proeverij van de chef: Soep, een luxe broodje, een wrap en 
iets ‘zoets van de dag’ en een glas huisgemaakte limonade.

Luxe vergaderdiner        € 17,50 
Soep van de chef, keuze uit twee hoofdgerechten en een dessert
Keuze uit hoofdgerechten en dessert in overleg.

Mediterraanse pasta      € 8,50
Geserveerd met kip +€ 2,50 of met gamba’s + € 4,50

Huisgemaakte kipsaté met groenten en rijst   €12,50

Marokkaanse Tajine       €12,50
Stoofpot met groenten, vis of rundvlees geserveerd met stokbrood

Bestellen en overleg kan via info@projecthuismadiba.nl of 033-2003250. 
Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag is lunch beschikbaar 
tussen 11.00-14.00. 
Diner is beschikbaar tot 18.00 (vrijdag en zaterdag tot 20.00). 
Het benodigde bestek, glaswerk en servies wordt meegeleverd. Hiervoor hanteren 
wij een servicebedrag van 10 euro inclusief bezorgen en ophalen.

Uiteraard kunnen we in overleg maatwerk leveren. Ook voor grotere groepen

Het Groene Huis werkt samen met Projecthuis Madiba voor de verzorging van de catering tijdens bijeenkomsten. 
Madiba is een nieuw maatschappelijk centrum in Liendert. De catering is 100% biologisch, zo gezond en lokaal 
mogelijk en de opbrengsten stromen direct terug naar maatschappelijke projecten op het gebied van gezond 
eten, zorg, educatie en sport. 
Er zijn altijd inspirerende lezingen en workshops te volgen en je kunt er heerlijk lunchen of dineren. 
Meer weten? Kijk op www.projecthuismadiba.nl


