
 

DRANKDRANK
Warme Dranken
Koffie   € 1,00
Espresso   € 1,00
Dubbele espresso   € 1,80
Cappuccino   € 1,25
Latte macchiato   € 1,25
Thee assortiment   € 1,00
Potje verse thee € 2,50
Verse munt thee   € 1,25
Irish coffee   € 6,50
French coffee   € 6,50
Caribbean coffee   € 6,50

High tea (op reservering) € 4,95

Frisdranken
Coca Cola   € 1,25
Coca Cola Zero  € 1,25
Fanta   € 1,25
Rivella   € 1,25
Ice Tea   € 1,25
Tonic   € 1,25
Bitter lemon  € 1,25

Mineraalwaters
Earth plat 33 cl.        € 1,50
Earth bruisend 33 cl.        € 1,50
Earth plat 75 cl.        € 1,95
Earth bruisend 75 cl.        € 1,95

Biologische sappen
Appel & Vlierbessensap  € 1,50
Appel, peer & gember     € 1,50
Perensap  € 1,50
Rode biet & Appelsap 
Tomatensap                                 

Geachte gast,

U bevindt zich in één van de restaurants van het Deltion College. Hoe leuk is het om geholpen te worden 
door een aanstormend horecatalent. Van fouten maken kun je leren!

Deze mogen dan ook gemaakt worden!!

Het kan gebeuren dat de praktijkdocent(e) tijdens de les zijn/haar studenten aan tafel helpt of corrigeert.

De docent(e) evalueert dit met de student aan het einde van de les.

I.v.m. deze evaluatie binnen de lestijd zijn wij gesloten om 14.00 uur tijdens de lunch en 20.30 uur 
tijdens het diner.

Bedankt voor uw begrip.

€ 1,50
€ 1,50



LUNCHLUNCH LUNCHLUNCH
Lunchkaart

Salade, tortilla, pittige mayo met:        
Gamba             € 4,75
Tempeh (V)             € 4,50

Broodje, varkenshaas, seroendeng, satésaus      € 5,75

Fish & Chips, remouladesaus         €5,75

Groentecurry, rijst met:          
Jamaican jerk chicken           € 6,25
Geroosterde bloemkool (V)         € 5,75

*Hoofdgerechten worden geserveerd met een bijpassend garnituur.
**   Alcoholische dranken worden geserveerd vanaf 17. 00 uur. 

Dessert

Panna cotta met een Luikse wafel        € 5.75
Witte chocolade, karamel, krokante amandelen, vers fruit, slagroom

(v) = vegetarische variant is mogelijk
Voor meer informatie over de allergenen in ons menu, kunt u contact opnemen met 
één van onze medewerkers


