
HIGH BEER

HIGH WINE

HIGH TEA

HIGH COFFEE

HIGH TEA DE LUXE

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. 

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.

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 dieëtwensen/allergieën
kenbaar te maken.
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€ 24,50 p.p.

€ 24,50 p.p.

€ 19,50 p.p.

€ 21,50 p.p.

€ 24,50 p.p.

€19,50 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 fairtraide thee, koffie 
en cappuccino. Onze chefs verrassen u graag met huisgemaakte 
hartige en zoete gerechtjes.

www.lunchroomonsgenoegen.nl 

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

volg ons via

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).

Of ga voor de luxere versie van onze high tea.U krijgt naast onze Puro thee 
en koffie ook extra verse gember en munt. Daarnaast ontvangt u naast alle 
hapjes van de normale high tea nog eens extra kaas- en saucijzenbroodjes, 
madeleines en huisgemaakte crème brûllée.
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