
 

  

 
Koffie      2,60 
Cappuccino     2,85 
Cappuccino large    3,35 
Espresso     2,60 
Koffie verkeerd    3,45 
Latte macchiato    3,70 
(Alle koffie is ook cafeïnevrij verkrijgbaar) 
 
+ Slagroom     0,80 
 
Losse thee     2,85 
Zoek hiernaast een smaak uit! 
Heeft u liever een zakje thee? Vraag dan om  
de theedoos! 
 
Verse munt thee    3,60 
 
Verse gember thee    3,60 
 
Warme chocolademelk   3,95 
Keuze uit  echte Callebaut chocolade,  
puur of melk. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Karamelcappuccino    4,35 
Een cappuccino large met karamelsiroop, 
slagroom, karamelsaus en karamel fudge. 
 
Kaneelcappuccino    3,25 
Cappuccino met kaneelsiroop  
en een beetje kaneel bovenop. 
 

 
    
 

 
Jus d’orange vers geperst!   3,75 
Appelsap Schulp    2,85 
Appelvlierbessensap Schulp  2,85 
Smoothie     4,35 
Vraag een medewerker naar de smaak  
van dit moment. 

 

 
Coca Cola Regular/Zero   2,65 
Fanta Cassis     2,65 
Fanta Orange     2,65 
Sprite      2,65 
Bitter Lemon      2,65 
Tonic      2,65 
Rivella     2,85 
Fuze Tea green    2,85 
Fuze Tea ice tea    2,85 
 
Een glas limonade    1,95 

 
Chaudfontaine blauw    2,65 
Chaudfontaine rood     2,65 

 

 
Radler      3,35 
Een heerlijk frisse alcoholvrije radler van de 
Puttense Hert bier brouwerij. 50% 
alcoholvrij bier, 50% citroenlimonade, 
Radler zoals hij hoort te zijn! 

 
Melk halfvol / Karnemelk   2,55 
Fristi     ` 2,85 
Chocomel     2,85 

 

 
1. Chai  
Een heerlijke rooibos thee met kruidnagel, 
gember, peper, vanille en kaneel. 

  
2. Theeleutje 
Milde rooibos thee met aardbei, frambozen, 
ananas en zonnebloemblad. 
 
3. Rooibos caramel  
Een heerlijk geurende rooibos thee met echte 
stukjes caramel. 
 
4. Rooibos appel kaneel vanille  
Een licht kruidige rooibos thee met vanille, 
kaneel, appel, sinaasappel, roze peper,  
açai-bessen en citroengras. 
 
5. Gezelligheid kent geen tijd  
Een groene thee met citroengras, steranijs, 
kruidnagel, cardemon, sinaasappel, rozenblad. 
 
6. Zeven kostbaarheden van de keizer 
Groene thee met jasmijn, aardbei en rabarber. 
 
7. Earl grey  
Earl grey darjeeling thee met frisse bergamot. 
 
8. Tropisch 
Een zachte earl grey thee met blauwe malva en 
frisse ananasstukjes.  
 
9. Mango munt 
Een frisse kruiden thee met stukjes mango, 
passievrucht, papaja, munt en citroengras. 
 
10. Honing-anijs thee 
Een kruiden thee met honing en anijs.  
 
11. Ceylon thee 
De traditionele zwarte thee. 
 
12. Rooibos thee 
“Gewoon” rooibos thee. 

 

 
Koffie of thee Ons Plekje   6,35 

Vier huisgemaakte zoete hapjes, een toef slagroom en thee of koffie naar keuze en  
een koffiesiroop met keuze uit kaneel/karamel/hazelnoot/vanille. 

 
Arretjescake     2,75 

Een heerlijke koude chocoladecake met  stukjes biscuit. 
 

Diverse soorten vers gebak   3,25 
Vraag onze medewerkers naar het gebak. 

 
Muffin      2,75 

Vraag onze medewerkers naar de smaak. 
 

Warm saucijzenbroodje   3,25 
 
 

Diverse (huisgemaakte) zoete en hartige hapjes, een soepje en onbeperkt verse thee 
naar keuze. Alleen via reservering mogelijk, vraag naar de mogelijkheden! 



 

U heeft keuze uit donkerbruin of wit brood 

Broodje Gezond     8,50 
Een bol met ham, kaas, sla, tomaat, 
komkommer, ei en bieslook. 
 
Broodje met gerookte Zalm    9,95 
Een bol met zalm, roomkaas, sla en kappertjes. 
Geserveerd met mosterd-dille dressing. 
 
Broodje Carpaccio      9,95 
Een bol met verse pesto, carpaccio, rucola, 
pijnboompitjes en kaasvlokken. 
Geserveerd met balsamico dressing. 
 
Sneetje Brood    2,50 
Met jam, kaas of ham. 
 
Broodje oude kaas    8,50 
Een bol met oude kaas, verse pesto, rucola, 
pijnboombitten en zongedroogde tomaatjes. 
 

 

U heeft keuze uit donkerbruin of wit brood 

Broodje Warm Vlees    8,50 
Een bol met gebakken fricandeau, gebakken ei,  
gebakken uitjes en satésaus. 
 
Broodje Kroket    8,50 
Twee sneetjes brood met twee kroketten, boter 
en mosterd. 
Keuze uit rundvleeskroketten of kaas-rucola 
kroketten. 
 
Uitsmijter     8,50 
Twee sneetjes brood belegd met ham en kaas 
en een gebakken ei. 
 
Broodje Brie     9,50 
Een bol met brie, walnoten, honing en appel. 
 
12-Uurtje     9,95 
Een snee brood met een kroket, uitsmijter met 
ham en kaas, sla garnituur en een kommetje 
soep. 
 

 
 

U heeft keuze uit donkerbruin of wit brood 

Kaas óf ham      4,75 
Kaas en ham      5,50 
Kaas en tomaat     5,50 
 
Hawaï       5,95 
(Ham en kaas met ananas) 
Geitenkaas      5,95 
(met walnoten en honing) 
Brie en verse pesto     5,95 
 

 

 

 
Salade Kip     12,95 
Gemengde sla met gerookte kip, zongedroogde 
tomaatjes, rode ui, cashewnoten, tomaatjes en 
komkommer.  
Geserveerd met balsamico dressing.  
 
Salade Carpaccio    12,95 
Gemengde sla met carpaccio, kappertjes, 
pijnboompitjes, kaasvlokken, tomaatjes en 
komkommer.  
Geserveerd met truffelmayonaise. 
 
Salade met gerookte Zalm   12,95 
Gemengde sla met gerookte zalm, kappertjes, 
rode ui, ei, tomaatjes en komkommer. 
Geserveerd met mosterd-dille dressing.  
 
Onze salades worden geserveerd met stokbrood 
en kruidenboter. 

 
Soep van de dag    7,95 
Geserveerd met een knapperig stokbroodje en 
kruidenboter. 
Vraag een medewerker naar de smaak van 
vandaag! 

 
Plate met kroket    8,95 
Een heerlijke kroket met kronkelfriet, sla 
garnituur, mayonaise en mosterd. 
Keuze uit rundvlees of kaas-rucola kroket 
 
Portie kronkelfriet    3,25 
Geserveerd met mayonaise. 
 
Een kroket     2,95 
Keuze uit rundvlees of kaas-rucola kroket 
geserveerd met mosterd. 
 
Poffertjes     4,95 
Met poedersuiker en roomboter. 
 
 
 
 

 

Lunchroom ‘Ons Plekje’ is een initiatief van stichting De Pinnenburg. 

 

Openingstijden 

Maandag 11.30 – 17.00u 
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 – 17.00u 

Onze keuken sluit om 15.30u 

 
Kerkstraat 15 

Putten 
0341-351379 

www.onsplekje-putten.nl 
Volg ons op Facebook en Instagram! 

 

 
Een mooie en gezellige plek om te genieten van een heerlijke kop koffie of een lekkere lunch, dat is ‘Ons Plekje’. 

U wordt bediend door mensen die allemaal uniek en waardevol zijn en bovendien trots op het vak dat zij uitoefenen.  

Heeft u tips? Dan horen wij die graag! 
 

Wij hebben gratis WiFi. Vraag onze medewerkers naar de code. 

Heeft u een allergie? Vraag naar de 
speciale allergenenkaart! 


