
caffe latte

Koffie & thee

cappucino

espresso

caramel latte

latte macchiato

verse munt thee

choco slagroom

choco speciaal

thee

bio tomatensap

verse jus 'd orange

verse smoothie

appelsap

COCA-COLA ZERO

fristi

CHOCOMEL

COCA-COLA

FUZE GREEN TEA

FANTA

SPRITE

FUZE TEA

COCOS WATER

CAPRI SUN

AANMAAK LIMO 1,50

amstel radler 0.0%

brand bier

heineken 0.0%

amstel radler
Stichting Villa Bijzonder is het

opleidingsbedrijf dat voort is gekomen vanuit de

sociaal maatschappelijke ambitie om mensen op

te leiden en te begeleiden naar een stap hoger

op de participatieladder. Zo bieden wij

leerwerkbegeleiding voor leerlingen van

Speciaal Onderwijs tot HBO studenten én voor

mensen uit een maatschappelijk kwetsbare

omgeving, die even een steuntje in de rug nodig

hebben om (weer) zelfredzaam te zijn. Met

uiteindelijke doel een passende plaats op de

arbeidsmarkt te vinden. Er is plaats voor

iedereen

Andere warme dranken

Sappen

americano

topping

klein middel groot

2,45

2,85

2,45

3,10

3,60

3,10

3,25

3,75

2,45

2,75

0,30

2,95

3,35

2,95

3,60

4,10

3,60

3,75

4,25

2,95

3,25

3,45

3,85

3,45

4,10

4,60

4,10

4,25

4,75

3,45

3,75

klein groot

2,95

2,95

3,45

3,45

2,75

2,75

Koude dranken

2,75

2,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

4,00

1,50

Bier & wijn

2,75

2,75

2,75

2,75

een frisse sauvignon blanc uit

Frankrijk

Wist je dat?

wij een eigen stichting hebben?

le petit berticot - wit 4,95 

sedosa - rood
een soepele wijn van tempranillo, syrah

en merlot uit Spanje

4,95

bruisend drankje met Siciliaanse

citroen en een vleugje vodka (5%)

lokales 6,00

open van 09:00 tot 16:00

@Villaockenburgh

chaudfontaine rood & blauw 3,25

24,75 / fles

24,75 / fles



muffin

met kerrie, bosui, cornichons en

krokante tuinbonen

Zoetigheden

Salades

Soepen

Stokbrood met ...

Deals

Maaltijden om mee te nemen

WORTELTAART
met walnoten en roomkaas

3,50

appel crumble 3,95

taart van de dag 3,50

2,00

gevulde koek 2,50

croissant met jam 2,95

tuinsalade
met geroosterde pompoen, venkel,

meiknol, bimi en siepeljam

7,95

salade caprese
met Westlandse tomaat, mozzarella,

basilicum en pesto 

8,95

couscous salade
met gedroogde abrikozen, komkommer,

feta en kruidenolie

7,95

westlandse tomatensoep 5,50

SOEP VAN DE DAG 5,50

EIERSALADE 6,95

gerookte makreel
met ingelegde courgette, krokante

kappertjes en vadouvanmayonaise

7,50

hummus
met gepofte aubergine en krokante

parel quinoa

6,95

filet americain
met Haags eitje, sjalot en groene

mosterdmayonaise

7,95

cecina de léon
gedroogd rundvlees met Westlandse

tomatenjam, gedroogde tomaten en

pijnboompitten

7,95

half stokbroodje 1,50

voor de mini's
chocopasta, jam en hagelslag

0,75

ontbijtpret
bij een koffie en croissant krijg je een

grote verse jus voor de prijs van een

kleine.

let's do lunch
€1,00 korting op de soep van de dag in

combinatie met een stokbrood of

salade naar keuze.

iets met een kers op de...
bij elke tweede koffie bestel je de taart

van de dag voor maar €2,50.

ik ga op pad en neem mee
bekijk onze website voor ons wisselende

take-away menu, acties en Ockenburghse

specialiteiten. Thuis genieten is óók

genieten!

Trek er met het gezin op uit en reserveer een

leuke activiteit voor kinderen bij Villa

Ockenburgh! De activiteiten zitten vol met

unieke vragen en uitdagen opdrachten. 

Wist je dat?

we veel activiteiten voor kinderen hebben?

Landgoed Ockenburgh

is een perfecte

locatie om op

ontdekking te gaan.

Scan de QR code voor

de activiteiten!

open van 09:00 tot 16:00

@Villaockenburgh

kinder dagverrassing 4,50


