
Ontbijt - Lunch - High Tea/Wine/Beer/Coffee
Bedrijfslunch - Feesten en Partijen

www.lunchroomonsgenoegen.nl
volg ons via

* HIGH BEER (na 15:00)
Zin om lekker luxe te borrelen? Probeer onze heerlijke High Beer. 
Onze speciaal bieren komen van de Schelde brouwerij. 
Deze brouwerij brouwt veel verschillende smaakvolle bieren 
en een paar keer per jaar een eenmalig gebrouwen special. 
Onze chefs hebben mooie bier-spijs combinaties gemaakt bij deze 
speciaal bieren. Tijdens onze High Beer geniet u van drie biertjes met 
daarbij passende gerechtjes. Bij elke ronde vertelt ons personeel 
u iets over de bieren en gerechtjes.

€24,95 p.p.

* HIGH WINE (na 15:00)
In onze lunchroom kunt u ook van wijn genieten met onze High Wine.
Een leuk alternatief voor de lunch of borrel. Onze lunchroom schenkt
prachtige wijnen van drie verschillende wijnhuizen. De chefs hebben
mooie wijn-spijs combinaties gemaakt bij deze wijnen. U geniet van
drie glazen wijn met daarbij passende gerechtjes. Bij elke ronde vertelt
ons personeel u iets over de wijn en het gerecht.

€24,95 p.p.

* HIGH TEA (tot 12:00 en na 15:00) €19,95 p.p.
Maak er een feestje van met een heerlijke High Tea bij Ons genoegen.
Bij ontvangst serveren wij een glaasje Prosecco of verse jus d'orange.
De gehele middag geniet u onbeperkt van onze Puro fairtrade thee, koffie
en cappuccino. Onze chefs verassen u graag met huisgemaakte
hartige en zoete gerechtjes.

* HIGH TEA DE LUXE (tot 12:00 en na 15:00) €24,95 p.p.
Of ga voor de luxere versie van onze high tea. U krijgt naast onze Puro thee
en koffie ook extra verse gember, sinaasappel, citroen en munt bij.
Daarnaast ontvangt u naast alle hapjes van de reguliere high tea nog eens
extra kaas- en saucijzenbroodjes, madeleines en huisgemaakte crème brûlèe.

* HIGH COFFEE (tot 12:00 en na 15:00)
Bij Ons Genoegen is ook de koffieliefhebber op zijn plek!
U geniet van langzaam gefilterde koffie uit de chemex.
Daarbij serveren wij heerlijke huisgemaakte taartjes.
u zet uw eigen koffie met de French press met daarbij toast met
diverse smeersels, wraps met heerlijk beleg en een charcuterie plankje.
Afsluitend geniet u van een heerlijke affogato (espresso met vanille roomijs)

€22,50 p.p.

* Aangezien we met verse producten werken, willen we u vragen de
High Beer, High Wine, High Tea en High Coffee uiterlijk een dag van
te voren te reserveren en uw mogelijke dieetwensen/allergieën
kenbaar te maken. 



BIEREN
Schelde Brouwerij (diverse speciaalbieren)
Blond, Witbier, Tripel, Dubbel, Bock

€5,25

Heineken / 0.0 €2,60
Duvel €4,60
Amstel Radler / 0.0 €2,95
Corona
Liefmans Kersenbier

€4,95
€4,60

BORRELHAP
Bitterballen 10 stuks
Gemengd bittergarnituur 10 stuks
Warme nacho's met tomatensalsa, kaas en guacamole
Broodplank stokbrood met huisgemaakte aioli en olijventapenade 
Vlammetjes 10 stuks
Kaastengels 10 stuks

HUISGEMAAKT GEBAK & IJS
Bananencake
Carrot cake
Cheesecake met aardbeiensaus
Kersenmuffin (glutenvrij)
Appelgebak
Brownie

Vers fruit met slagroom
Yoghurt, vers fruit en honing
Dame Blanche
Mont Blanc
Aardbeien vanille coupe

3 mini gebakjes met slagroom
+ slagroom €0,50

Voor onze wijnen, Bekijk de wijnkaart!

FRISDRANKEN
Coca-Cola / Zero Sugar
Fanta Orange / Cassis
Sprite
Chaudfontaine Still / Bruisend 25 cl.
Chaudfontaine Still / Bruisend 75 cl.
Appelsap
Finley Bitterlemon / Ginger ale / Tonic
Fuze Tea Sparkling / Green Tea
Limonade

VERSE SAPJES & ZUIVEL
Huisgemaakte smoothies - vraag naar onze smaken
Vers geperste jus d'orange
Olmenhorst Appelsap (biologisch)
Olmenhorst Perensap (biologisch)
Olmenhorst Appel/Zwarte Bessensap (biologisch)
Melk
Fristi / Chocomel

KOFFIE, THEE & WARME DRANKEN
Koffie
Cappuccino 
Koffie Verkeerd
Espresso
Dubbele Espresso
Latte Macchiato

Thee
Verse Muntthee
Verse Gemberthee
Warme Chocolademelk (met slagroom +€0,50)
Irish coffee / Italian coffee

€5,95
€7,50
€5,95
€4,95
€8,00
€8,00

€2,50
€3,75
€3,50
€3,95
€3,25
€3,25

€3,75
€3,95
€5,95
€6,50
€5,95

€4,25

€2,75
€2,75
€2,75
€2,60
€5,75
€2,95
€2,75
€2,95
€1,25

€4,95
€3,60
€3,95
€3,95
€3,95
€1,95
€3,25

€2,70
€2,95
€2,95
€2,70
€3,70
€3,25

€1,95
€3,25
€3,25
€3,25
€6,95

Chai latte
Flat white 

Ice latte caramel / chocola / naturel

Smaakje siroop - vraag naar onze smaken

Verwenkoffie

Homemade lemonade

Havermelk & Sojamelk + €0,60

€3,25

€3,25
€3,75

€5,25
€4,95



Wijnkaart

Overige wijnen
Mousserend
Prosecco La Gioiosa, Treviso - Italië
Een licht mousserend verfrissende wijn. 
De smaak is sappig en verfrissend, met
een licht bittertje aan het eind en met een
fijne mousse.

Zoet
Reinhardt Fuchs Tolltraum Weisswein, Duitsland
Rijp wit fruit met wat citrus, lichtvoetig. Een lichtzoete
ongecompliceerde sappige wijn.

Harris Ruby Port, Porto - Portugal
Zwart fruit, stevig van smaak met aroma's van 
pruimen en chocolade, aangename zoetheid.

Glas: €4,00
Fles: €20,25

Glas: €3,50

Glas: €4,50



Witte wijnen
Sierra de Enmedio Sauvignon Blanc, Murcia - Spanje
Een frisse sauvignon met duidelijk tropisch fruit en een vleugje honing.
Mooi in balans.

Valle de los Andes Chardonnay, Central Valley - Chili
Een Chardonnay met enige mineraliteit en fijne zuren, een frisse stijl
met aangenaam fruit.

Glas: €4,00

Bellingham Pear Tree Chenin Blanc - Zuid-Afrika
Een zachte, exotische en frisse wijn met fijne zuren en lichte bitters. 

Sierra de Enmedio Monastrell rosé, Murcia - Spanje
Een rijke geur van frambozen. In de smaak barstensvol fruit met lange
afdronk.

Bellingham Berry Bush rosé - Zuid-Afrika
Een fruitige, opwekkende rosé met veel fruit en veel smaak. Aan het eind
een klein zoetje.

Rosé wijnen

Rode wijnen
Sierra de Enmedio Garnacha, Murcia - Spanje
Volle aroma's van zon doorstoofd fruit, cacao en kruiden. Mooi in balans
met een lange afdronk.

Rios de Chile Cabernet Sauvignon, Central Valley - Chili
In de neus en in de smaak kruiden en rood fruit, met zachte en ronde 
tannines. Een heel toegankelijke wijn.

Bellingham Big Oak Shiraz - Zuid-Afrika
Een volle en rijpe wijn met 9 maanden houtrijping. Zwoel en kruidig met 
een lange afdronk.

Glas: €4,25

Glas: €4,25

Glas: €4,00

Glas: €4,25

Glas: €4,00

Glas: €4,25

Glas: €4,25

Fles: €19,75

Fles: €20,75

Fles: €21,25

Fles: €19,75

Fles: €21,25

Fles: €19,75

Fles: €20,75

Fles: €21,25


