De Resident
Reserveren

Komt u met een groter
gezelschap?
U kunt bij ons reserveren
vanaf 4 personen
Wij hebben diverse luncharrangementen: Minister,
Secretaris Generaal, Koning
Ook kunnen we een ontbijt
of luncharrangement naar
wens samenstellen, vraag
ons naar de mogelijkheden.

Luncharrangementen

Wij bieden ook diverse luncharrangementen aan vanaf 6
personen, vraag ons personeel voor meer informatie.

Wie zijn wij

Petit Café de Resident is een onderdeel van zorgorganisatie
Ipse de Bruggen. In Petit Café de Resident werken jongeren
en jongvolwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Hier krijgen zij de kans om zich verder te ontwikkelen en zo
mogelijk door te groeien tot een betaalde baan in het gebied
van zijn of haar kwaliteiten.
De medewerkers worden begeleid door zorgprofessionals
en tevens door begeleiders uit het horecagebied.

Ons doel
Cadeaukaarten
Tip! De Ipse de Bruggen cadeaukaart

is op deze locatie te koop en uit te
geven, evenals onze andere horecalocaties en webwinkel.
Zie www.ipsedebruggen.nl/cadeaukaart

Wij streven naar zoveel mogelijk inclusiviteit. Wij willen dat
iedereen op zijn of haar manier kan meedoen.
Daarnaast willen wij ook op een zo verantwoordelijke en
biologische manier in dit restaurant te werk gaan. Daarom
werken wij zoveel mogelijk met biologische en verantwoorde producten en zoeken wij naar samenwerkingen met
bedrijven die hier op dezelfde manier mee te werk gaan. Zo
zijn wij voorbereid voor een groene toekomst!

Contact

info@cafederesident.nl
Pernassusplein 5 / Ministerie VWS & SZW

Wifi: Petit Cafe wachtwoord: wifi2015
Volg ons ook op Facebook
Allergieën?
Laat het ons even weten.

Ipse De Bruggen
Petit café De Resident
Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag | 088 7774690
info@cafederesident.nl
cafederesident.nl

Menukaart
Warme dranken

Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Flat White
Koffie verkeerd / Latte Macchiato
Chai Latte
Warme chocomelk
Thee [losse thee van Capriole]
Verse muntthee / gemberthee
Koude dranken
Verse Jus d’orange
Vruchtensappen [100% biologisch]
Diverse frisdranken
Smoothie [Acai]

€1,90
€1,90
€2,80
€2,30
€3,45
€2,60
€2,45
€2,65
€2,00
€2,45

Lunchmenu
Breadslices

Een plak vers afgebakken vloerbrood gemaakt door
de bakkers van ’t Blauwe Hek. Keuze uit wit, maïs of
bruin brood. Ruim belegd en altijd met een saladegarnituur.
Brie, walnoten en honing
Huisgemaakte tonijnsalade
Huisgemaakte eiersalade

€4,75
€4,75
€4,75

[Optioneel met uitgebakken spek]
Carpaccio [truffelmayonaise, rucola,
pijnboompitjes en parmezaanse kaas]

€6,00

Jonge kaas/oude kaas
Pompoenspread [hummus]
Huisgemaakte kipgrillworst met kaas
[met honing-mosterdsaus]

€2,60
€2,40
€2,25
€3,95

ONZE KOFFIE

Onze koffie wordt geleverd door familiebedrijf
Capriole.
Capriole houdt rekening met de wereld om ons
heen. Dit doen ze door onder andere een ruim
assortiment te bieden in biologische en Fair Trade
producten. Daarnaast hebben ze een speciaal recycling programma voor de gebruikte koffiemachines.
Onze koffiebonen zijn van Redbeans, de koffie komt
van hooggelegen plantages waar de koffiebessen
langzaam groeien en de tijd krijgen om op smaak te
komen. De bessen worden zorgvuldig met de hand
geplukt en worden gebrand in Nederland.

Warme broodjes

Biologische gehaktbal [truffelmayonaise]
Geitenkaas [gemengde sla, honing-tijm]

Tosti’s

Tosti ham/kaas [jonge of oude kaas]
Tosti tonijnsalade en kaas
Tosti brie, walnoten, honing en lente-ui
Keuze uit wit, maïs of bruin brood

€4,75
€4,75
€5,50
€6,50
€5,75

Lunch specials

Broodje van de week
v.a. €6,95
Zie hiervoor de borden of vraag personeel

12- uurtje

½ breadslice met eiersalade, ½ breadslice
carpaccio en soep van de week

Soep van de week

v.a. €4,50
Zie hiervoor de borden of vraag personeel

Klein & Lekker

Muffin
Biologische Mueslikoek [’t blauwe Hek]
Saucijzenbroodje [de Vegetarische Slager]
Croissant
Appeltaart
Cheesecake

€4,75
€5,00
€5,00

Salades

Salade Geitenkaas [appel, walnoten,
€8,95
honing-limoen]			
Salade gerookte kipfilet [kerriemayonaise,
€8,95
croutons, tomaat]
Salade Tonijn [kappertjes, rode ui, ei]

Salades worden geserveerd met brood

€8,95

€7,95

100% handgeplukte koffie

€1,70
€1,55
€2,85
€1,50
€3,00
€3,75

