Arrangementen aangeboden door de IJsmakerij

Goed om te weten
Onze arrangementen zijn onderverdeeld in twee types, te noemen Basis en Kosmisch. Het
basisarrangement kent met betrekking tot het kosmisch arrangement dezelfde kwaliteit en
aandacht, maar verschilt in diversiteit.
Al onze gerechten zijn ambachtelijk bereid en bij voorkeur huisgemaakt. de IJsmakerij waait met
de seizoenen mee en verandert om de drie maanden zijn aanbod. Wij bereiden vegetarisch maar,
in overleg kunnen we ook een uitstapje maken om te voldoen aan u wens om vlees, vis of
veganistische gerechten op te dienen. Al onze producten worden daar waar kan lokaal en
biologisch ingekocht en zorgvuldig bereid om aan onze standaard te voldoen.
Onze standaard betekent simpelweg dat:
“Als we hetgeen u voorzetten, zelf ontvangen… we gelukkig zijn”

Arrangementen
Lunch:
Basis: Kosten € 13,- per persoon
Proeverij van broodjes:
- Oude kaas, appelstroop, rucola en walnoten
- Baba Ganoush, granaatappel en amandelschaafsel
- Salade witte asperges en gekookt ei
- Gegrilde pompoen met tuinbonen
Kosmisch: Kosten € 18,95 per persoon
Kopje verse dagsoep
Proeverij van broodjes:
- Oude kaas, appelstroop, rucola en walnoten
- Baba Ganoush, granaatappel en amandelschaafsel
- Salade witte asperges en gekookt ei
- Gegrilde pompoen met tuinbonen
Puntje appeltaart met koffie oid.
Diner:
Basis: Kosten €15,- per persoon
Lasagne verde met tomaat, mozzarella, cherry tomaatjes
Salade gegrilde paprika, sla melange, french dressing, geroosterde zaden en pitten
Kosmisch: Kosten €22,95 per persoon
Salade geroosterde pompoen, rucola, walnoten en crostini
Lasagne Verde met tomaat, mozzarella, cherry tomaatjes
Salade gegrilde paprika, sla melange, french dressing, geroosterde zaden en pitten Vanille
ijs, flensje, warme kersen en Slagroom
Kopje koffie oid

Dranken
Het verbruik van dranken is op nacalculatie en inclusief b.t.w.
Koffie / thee €2,50
Espresso €2,40
Cappuccino €2,90
Kan filterkoffie €9,Kan thee €6,Frisdrank
- Cola €2,- Sinas €2,Sapjes
- Appel/peer €2,- Appel/aardbei €2,Bier
- Jupiler pilsner €2,50
- Speciaal bier Rock City €4,30
- Alcoholvrij €2,50
Wijn Rood/wit/rosé
- Per glas €3,- Per fles €16,50

Gebak
Lekker bij de koffie of gewoon omdat je er zin in hebt.
Huisgebakken met lokaal verkregen ingrediënten.
- Puntje appeltaart €3,50
- Hele appeltaart (10 punten) €27,50
- Gebak van de dag €3,- Portie Slagroom €0,80

IJs
de IJsmakerij bereid dagelijks vers gelato ijs en bieden acht wisselende smaken aan.
“IJs met een verhaal”
de IJsmakerij is een platform waar jongeren met en zonder autisme samenwerken om op eigen tijd
en tempo met en van elkaar te leren. Wij zijn een maatschappelijk betrokken onderneming dat
gelooft dat kwaliteit en inclusie goed samengaan.
Benieuwd? Kom dan gezellig een ijsje halen!
Per Bol: €1,50

Personeel
Mocht u gebruik willen maken van ons personeel?
Wij werken met een fee om onze personele kosten te dekken:
- Tot 50 personen hanteren we een tarief van €75,-per medewerker,
exclusief b.t.w. per dagdeel (per vier uur)
- Vanaf 51 personen hanteren we een tarief van €30,- per medewerker,
exclusief b.t.w. per dagdeel (per vier uur)

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert van Wees.
Email: r.vanwees78@gmail.com
Telefoon: 0641897229 (van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 17.00 uur)
Hartelijke groet,
Robert van Wees
de IJsmakerij Amersfoort

