KOUDE DRANKEN
HEERLIJK VERFRISSEND!

Melk 1,80
Karnemelk 1,80
Chocolademelk 2,25
Coca cola 2,25
Coca cola zero 2,25
Fanta 2,25

HEERLIJKE SAPPEN VAN
‘S LANDS BESTE
Appel 2,35
Appel peer 2,45
Appel rabarber 2,45
Appel zwarte bes 2,45

Ice tea sparkling 2,25
Ice tea green 2,25
Chaudfontaine blauw 1,95
Chaudfontaine rood 1,95
Jus d’orange 1,80
Ranja voor de kids 1,00

KOFFIE SPECIALS
LAAT JE VERRASSEN!
Cocos koffie 3,95
Goede Smaaq, een nieuwe kans voor jongeren die niet werken en die niet naar school willen of

Caramel koffie 3,95

kunnen gaan. Het is een opleidingscentrum voor jongeren die anders leren.

Amaretto koffie 3,95
Chocolade koffie 3,95

Jongeren die functioneren op LVB-niveau (licht verstandelijke beperking) ontdekken door te doen
en te ervaren. Zij ontdekken wat hun vaardigheden zijn en welke mogelijkheden zij hebben. Zij leren
de kansen herkennen die zij hebben op de arbeidsmarkt. Kansen binnen een leer-werktraject, of een
beschermde werkplek met ondersteuning in de buurt, kansen door cursussen te volgen of
praktijkverklaringen te behalen.

SMOOTHIES

Het opleidingscentrum is voor jongeren van ongeveer 12 tot 23 jaar. Jongeren zonder startkwalificatie
zijn leerplichtig of kwalificatieplichtig tot hun 23e jaar. Als zij nog schoolgaand zijn kan hun
onderwijsinstelling Goede Smaaq inschakelen als een stage. We zijn immers een erkend

Wifi gebruiken?

leer-werkbedrijf.

Wifi-netwerk:

AL ONZE SMOOTHIES 3,50

Gsmaaq
Gaat een jongere niet meer naar school dan gaan wij ervan uit dat het UWV betrokken is tot aan zijn
23e jaar. De jongere staat dan ingeschreven in het doelgroepenregister en de jobcoach kan samen

Wachtwoord:

met de jongere besluiten dat aanmelden bij Goede Smaaq nodig is.

7903_@GSmaaq

Een traject bij Goede Smaaq is vooral bedoeld om werkvaardigheden al werkend te trainen.
Vaardigheden zoals op tijd komen, instructies goed uitvoeren of hulp vragen bij de werkuitvoering.
Voor een aantal jongeren die verbonden zijn aan een school geldt dat zij ook praktijkverklaringen
kunnen behalen binnen het opleidingscentrum. (zie ook www.borisbaan.nl) Wij bieden een
laagdrempelig concept voor jongeren die functioneren op LVB-niveau.
Wij doen wat werkt.
Meer weten? Vraag naar onze folder of ga naar www,goedesmaaq.nl

ANANAS
MANGO

AARDBEI
BANAAN

BLAUWE
BESSEN

SPINAZIE
BROCOLLI
PASTINAAK
APPEL

WORTEL
PAPRIKA
KNOLSELDERIJ
GEMBER

ONTBIJT

WARME DRANKEN

Van 10.00 tot 12.00 uur
Verse croissant met boter & jam 1,50
Sportontbijt met yoghurt, cruesli en vers fruit 4,00
Chef’s ontbijt: vers brood, hartig en zoet beleg, eitje en vers fruit 5,50
WARME CHOCOLADEMELK
Warme Chocolademelk 2,95
Warme Chocolademelk met slagroom 3,45

GOEDE SMAAQ LUNCH
Al onze Goede Smaaq lunches worden geserveerd met 2 plakken landbrood
belegd naar keuze uit: kaas, ham, kip of salami.
Goede Smaaq lunch met kroket 4,50
Goede Smaaq lunch met soep 5,50
Goede Smaaq lunch compleet - soep & kroket 6,50

THEE
THEE UIT EEN DOOSJE 2,25

TOSTI’S

SOEPEN
Telkens wisselende soepen geserveerd
met 2 plakken landbrood wit of bruin.

• Earl Grey

• Oolong Lemon Raspberry

• Rooibos

• Camomile

2 plakken landbrood. Onze tosti’s worden
standaard geserveerd met ketchup.

• Black Tea Red Fruit

• Green Sencha

Kaas 3,40

Hawaï 4,20

Soep van de dag 4,50

Ham - Kaas 3,80

Kaas - Kip - Pesto 4,20

Soep special 4,90

VERSE THEE 2,75
• Muntthee

• Kaneelthee

• Gemberthee

• Citroengrasthee

GEBAK
HEERLIJK BIJ EEN BAKJE KOFFIE OF THEE!
Goede Smaaq Appelkruimeltaart 1,95

Salami - Kaas 3,80

Vraag naar de vegetarische optie.

EIERGERECHTEN

PANINI’S

3 eieren. 2 plakken landbrood wit of bruin.

Onze panini’s worden geserveerd met ketchup.

Uitsmijter naturel 6,25

Panini met brie, noten en honing 4,90

Uitsmijter kaas 7,00

Panini met mozzarella, tomaat, ham en pesto 4,90

Uitsmijter ham 7,00

Panini met kaas, salami, pesto en tomaat 4,90

Uitsmijter ham - kaas 7,50

Panini met oude kaas en ui 3,90

Boerenuitsmijter met kaas, ham, salami en tomaat 8,25

Plaatcake van de week 1,50
Taart van de week 2,95

BROOD
2 plakken landbrood wit of bruin.

GOEDE SMAAQ KOFFIE & THEE
VERWENNERIJ VOOR 2!

Belegd met Kwekkeboomkroketten en brandermayonaise 6,50
Belegd met mozzarella, tomaat, pesto en sla 6,50
Belegd met gebraden kip, kruidenmayonaise, pijnboompitten en sla 6,50
Belegd met huisgemaakte eiersalade 6,50
Belegd met carpaccio van runderrookvlees, oude kaas, pitjes, sla en kruidenmayonaise 6,50

Kopje koffie of thee met een proeverijtje.

Gezond! Belegd met ham, kaas, tomaat, komkommer, ei en sla 6,50

Genieten van een klein puntje taart, een stukje plaatcake, een

Voor de kids, 1 snee landbrood, wit of bruin, belegd naar keuze:

soesje, koekjes en verschillende chocolaatjes.

Hagelslag, jam, kaas, ham, kip of salami 1,50

Laat je verrassen!

Kroket 2,50

11,50 voor twee personen.

Het is niet uitgesloten dat onze producten allergenen bevatten, vraag ons personeel om meer informatie.
= vegetarisch
= vegetarisch mogelijk

