SRK

Ja!

wij zijn

open

STICHTING ROTTERDAM KOOKT

Bent u het binnen zitten en thuiswerken ook zat?
Stichting Rotterdam Kookt en Cuzina willen in deze lastige tijd een gezellige, inspirerende,
verbindende maar vooral een corona veilige omgeving bieden aan de buurt.
U kunt op ons terras of in het restaurant terecht voor een kopje koﬃe met andere buurtbewoners,
een lekkere, betaalbare, gezonde lunch, een luisterend oor of een ﬂexwerk plek.
Tevens bieden wij een veilige ruimte voor werkbesprekingen en vergaderingen.
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
De lekkernijen op de menukaart kunt u ook afhalen. We starten met
een beperkte menukaart maar hopen deze op korte termijn verder
uit te breiden.
Op woensdag 5 augustus starten we met een inloopdag.
Bij voldoende interesse zullen we weer beginnen met de aanschuiftafels.
Wij kunnen het waarderen als u wilt meedenken hoe we onze activiteiten
voor de buurt en de bewoners nog interessanter kunnen maken.
MenukaarT
Tosti kaas
Tosti kaas/kip
Broodje kaas

3,50
4,00
3,75

Broodje kip

4,25

Panini kaas

4,50

Panini kip

5,00

Panini mozzarella

5,00

Burrito kalkoen

4,75

Broodje rundvleeskroket

2,50

met groene pesto, sla en komkommer
met rode pesto, sla en komkommer
met groene pesto en tomaat
met rode pesto en kaas

met olijftapenade, tomaat en basilicum
mexicaanse groenten en chilisaus
lekker met mosterd of ketchup

Tapas

6,50

ts anders met
iedere week ie
e)
latbrood (lavag
stokbrood of p

Olijven

Dranken
koﬃe
espresso
Cappuccino
koﬃe verkeerd
Latte Macciato

Maaltijdsalade van de dag 6,00
iedere dag anders, altijd lekker

Soep van de week

met zelfgemaakte croutons

Nacho’s van het huis
met avocado of kaasdipsaus

2,00

4,75
3,75

Heeft u speciale wensen, een gluten- of lactosevrij dieet, laat het ons weten.
Vraag naar onze vegan opties.

2,25
2,25
2,50
2,50
2,50

Thee
Muntthee of Gemberthee
Warme chocolademelk
Frisdrank div. vanaf
appel- of perensap
Jus d’orange
Smoothie
rode vruchten
tropische vruchten
avocado/amandel/dadel

Bier 0.0% div. soorten
Wijn 0.0% rood/wit/rosé vanaf
ZoeTiGheiD
Appeltaart
Wortelnotentaart
Taart van de week
iedere week anders

2,25
2,50
2,50
2,25
2,50
2,50
4,25
4,50
4,50
2,50
3,50

Slagroom

+ 0,50

3,25
3,75
3,75

Openingstijden: woensdag en donderdag van 10:00 tot 16:00 uur
Voor meer informatie, bestellingen en reserveringen:
www.stichtingrotterdamkookt.nl, info@stichtingrotterdamkookt.nl, 06-383 12 827

