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Staatsie 1866 is geworteld binnen Rendiz.
Staatsie 1866 is onderdeel van Rendiz. Deze organisatie
met een sociaal hart ontwikkelt projecten waarbij
commerciële-, publieke- en zorgdiensten worden
gecombineerd. Elk project biedt mogelijkheden voor het
ontwikkelen van talenten van mensen die een inhaalslag
willen maken op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat zij
in een werkervaringstraject werken of dagbesteding
volgen met ervaren begeleiders. Samen zorgen we voor
de kwaliteit en de gastvrijheid voor u als gast. Als u
tevreden bent zijn wij dat zeker! Mocht u vragen hebben
of niet helemaal tevreden zijn, maak dit dan kenbaar.
Dit zijn namelijk kansen waar we van kunnen leren.

Stationsstraat 151 | 5963 AA Hegelsom
info@staatsie1866.nl | 077 30 30 680 | staatsie1866.nl

Waardevol genieten
Waardevol genieten dat is wat we u willen laten ervaren. Hier geniet u van
leuks en lekkers verzorgd door mensen die de kans krijgen om in een veilige
omgeving tot hun recht te komen. En daardoor komt niet alleen hun talent
tot bloei maar ook het karakter van deze unieke locatie.

MENU

BROOD
keuze uit bruin of wit brood
Gezond...................................................... 6.95
2 sneden boerenbrood | ham | kaas | tomaat |
komkommer | slamelange | mosterddressing

De Staatsie 1866...................................... 7.95
clubsandwich van 3 sneden boerenbrood |
gerookte kipfilet | eiersalade | zongedroogde tomaat |
komkommer | rode ui | bacon | mosterddressing | nacho`s

Roombrie................................................... 7.95
2 sneden boerenbrood | roombrie | honing | walnoten |
slamelange | rode ui | mosterddressing

Kip-sesam (warm)...................................... 9.75
2 sneden boerenbrood | gebakken kip | sesam |
woksaus | slamelange | mosterddressing

Pulled pork (warm)..................................... 9.75
2 sneden boerenbrood | pulled pork | slamelange |
komkommer | appel | BBQ saus | mosterddressing

Brood van de chef.. ................................... 7.95
Speciaal door de chef zorgvuldig samengesteld.
Vraag de bediening naar de keuze van de chef!

SALADES
Salade warme kip...................................12.95
slamelange | gebakken kip | sesam | komkommer |
tomaat | bieslook | mosterddressing | boerenbrood | boter

Salade roombrie.. ....................................12.95
slamelange | roombrie | walnoten | honing | rode ui |
bieslook | tomaat | komkommer | mosterddressing |
boerenbrood | boter

LEKKER WARM
Tosti ham en kaas..................................... 4.75
ham | kaas | slamelange | tomatenketchup

Tosti roombrie........................................... 6.95
roombrie | slamelange | appel | walnoot | honing

Soep van de dag....................................... 5.50
huisgemaakte soep van de dag | boerenbrood | boter

