
Menukaart
 

Lunchroom 
Tikkie Bijzonder

Omdat wij werken met mensen met een beperking kan het soms een “TIKKIE” langer duren.

Glutenvrij broodje?? Vraag ons naar de mogelijkheden

Wij hanteren 1 rekening per tafel



In Nederland zijn talloze horecabedrijven waar mensen werken met 
een beperking. Waarom is de horecabranche een goede plek voor het 
bieden van werkplekken aan deze mensen? Vanaf oktober 2020 werken 
onze Horeca-Kanjers met een beperking in de bediening en in de keuken. 

Hoe is dit ontstaan?

Lunchroom Tikkie Bijzonder is verbonden aan de zorginstelling ‘Zorghuis 
Alblasserwaard’ aan de Rivierdijk 747 te Sliedrecht. Hier wonen sinds Alblasserwaard’ aan de Rivierdijk 747 te Sliedrecht. Hier wonen sinds 
2015 een tiental bewoners die de nodige verzorging ontvangen en 

begeleid worden in hun dagelijkse bezigheden. 

Op initiatief van de ANBI “Stichting Vrienden Zorghuis Alblasserwaard” 
is daarnaast, na de corona periode in februari 2021, de Lunchroom 

Tikkie Bijzonder pas echt daadwerkelijk geopend. Hier wordt aan mensen 
met een beperking dagbesteding aangeboden in de vorm van een 

horeca-opleiding in de keuken en de bediening. Men kan ook op de dinsdag horeca-opleiding in de keuken en de bediening. Men kan ook op de dinsdag 
en donderdag deelnemen aan creatieve dagbesteding en op de woensdagen 

kan men zich bezighouden met schilderen. 

Wij werken dus met mensen met een beperking, deze kunt u herkennen aan de 
tekst  ‘Horeca-Kanjer’  op hun bedrijfskleding. De overige medewerkers 
zijn herkenbaar aan de tekst  ‘Begeleiding’  op hun bedrijfskleding. Het 
gebruik van ambachtelijke en duurzame producten heeft onze voorkeur en 
onder toeziend oog van onze chef-kok worden de gerechten gezamenlijk 

met onze Horeca-Kanjers bereid. 

Wij doen ons uiterste best om het u in onze Lunchroom Tikkie Bijzonder Wij doen ons uiterste best om het u in onze Lunchroom Tikkie Bijzonder 
naar de zin te maken maar er kan altijd iets niet goed gaan. U kunt dit 

uiteraard melden bij de Begeleiding. De kans bestaat echter ook dat u een 
tikkie langer moet wachten op uw bestelling maar wij hopen uiteraard op uw 

begrip hiervoor.

Het Concept

Namens onze Horeca-Kanjers 
en Begeleiding:
“Eet en drink smakelijk 
allemaal!”

‘LUNCHROOM TIKKIE BIJZONDER’ is een bijzondere 
Lunchroom waar mensen werken met een beperking.

KENNISMAKING



Tikkie Bijzonder
Drankenkaart

Sterke Dranken
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2,75
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3,00
3,00
3,00 3,00 
3,00
3,00
2,75
2,75
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2,75
2,752,75
3,00
3,00
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FrisdrankWarme Dranken

Coca cola
Coca cola zero
Fanta
Sprite
Ice tea
Ice tea green
RivellaRivella
Tonic
Bitter lemon
Chaudfontaine blauw
Chaudfontaine rood
Verse jus
Melk
KarnemelkKarnemelk
Fristi
Chocomel
Appelsap
Ranja

8,50
8,50
8,50
8,50
8,50

Speciale Koffie’s

Ook sojamelk te verkrijgen

Koffie
Koffie Decafe
Koffie Verkeerd
Koffie Tikkie Bijzonder - Koekje, 
koffiebonen, likeur (non-alcohol) 
en slagroom 
CappucinoCappucino
Latte Macchiato
Latte Macchiato Bijzonder - 
Met siroop naar keuze
Espresso
Dubbele espresso
Warme chocomelk
TheeThee
Verse munt thee
Verse gemberthee

2,50
2,50
3,50

4,25

3,25
3,75
4,254,25

2,75
3,75
3,00
2,75
3,75
3,75

Irish coffee - koffie met Ballantine’s
Spanish coffee - koffie met Tia Maria
Italian coffee - koffie met Amaretto
Baileys coffee - koffie met Baileys
Oma’s coffee - koffie incl. glaasje 
advocaat met slagroom

Heineken fles
Heineken fles 0,0%
Hertog Jan fles
Liefmans
Radler 0,0%
Radler 2,0%
La trappe blondLa trappe blond
La trappe dubbel
La trappe trippel
La trappe quadruppel

Bieren v/d Fles

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
20,00

Wijnen

Witte wijn droog
Witte wijn zoet
Rode wijn
Rosé
Rode port
Fles wijn / Rosé

3,00
3,00
3,00
3,75
3,50
3,50
4,754,75
4,75
4,95
4,95

Hoppe vieux
Bacardi
Amaretto
Malibu
Licor 43
Whiskey - Ballantine’s
BaileysBaileys
Tia Maria
Ketel 1 jonge jenever

5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,255,25
5,25
3,75



Bijzonder belegde broodjes
Keuze uit: Rustiek Wit, Rustiek Bruin of Italiaanse bol

Omdat wij werken met mensen met een beperking kan het soms een “TIKKIE” langer duren.

Glutenvrij broodje?? Vraag ons naar de mogelijkheden

Wij hanteren 1 rekening per tafel

Club sandwich
Keuze uit: Maisbrood of Sliedrechts Meergranen

Wraps

Uitsmijters 
3 eieren en 2 boterhammen
Keuze uit: Maisbrood of Sliedrechts Meergranen

Bijzonder warme lunchgerechten
Keuze uit: Maisbrood of Sliedrechts Meergranen

Tikkie Bijzonder
Lunchkaart

Club sandwich kip en spek
 
Club sandwich zalm

10,95
12,50

Broodje eiersalade – Huisgemaakte 
eiersalade met truffelmayonaise

Broodje Gezond – Ham, kaas, gekookt 
ei, komkommer en tomaat.

Broodje Carpaccio – Malse runder-
carpaccio, parmezaan, pittenmix en 
truffelmayonaise. truffelmayonaise. 

Broodje Zalm – Gerookte zalm, rode 
ui, Sud’n’Sol tomaat, ei en 
kruidenkaas.

Broodje Tonijnsalade – Rode ui, 
paprika, augurk en gekookt ei.

Broodje Brie – Brie, honing, walnoot 
en aceto balsamico.en aceto balsamico.

Broodje Kipkerrie – De enige echte 
homemade kipkerrie van onze kanjers.

8,95

8,95

10,95

9,95

8,95

8,95

8,958,95

9,95
9,95

Wrap carpaccio
 
Wrap zalm 

Tosti kaas

Tosti ham en kaas

Tosti Hawaï – Kaas, ham en ananas.

Tosti Bijzonder – Geitenkaas, spek 
en honing. 

Kroket op brood – Twee 
bourgondische kroketten op brood bourgondische kroketten op brood 
met mostert.

12-uurtje – Kroket, tomatensoep, 
ham/kaas en ei

Tomatensoep – Huisgemaakte 
tomatensoep met stokbrood

Tikkie Sate – De lekkerste Kipsate 
met pindasaus en frietmet pindasaus en friet

Broodje Tikkie bijzonder Burger – 
Black angus burger, spek, kaas 
en friet

Broodje Tikkie hete kip – Kip, 
paprika, witte uit, piri saus en friet

6,00
6,50
6,95
7,95

11,00

12,95

7,507,50

14,95

15,95

14,95

Uitsmijter kaas

Uitsmijter ham

Uitsmijter ham en kaas

Uitsmijter spek

Uitsmijter bijzonder - 
Rundercarpaccio, pittenmix, 
Parmezaan en truffelmayonaise.Parmezaan en truffelmayonaise.

8,00
8,00
9,00
9,00

11,00

Onze keuken sluit om 16:30



Salade geitenkaas - Lauw/warme 
geitenkaas, gegrilde groenten, 
walnoot, honing en aceto balsamico.

Salade carpaccio - Malse runder- 
carpaccio, Parmezaan, pittenmix en 
truffelmayonaise.

CarpaccioCarpaccio - Met focaccia cracker, 
spekjes en Parmezaan

Salade zalm - Zalm met pesto.

Salade kip - Gerookte kip en 
truffelmayonaise.

Onze keuken sluit om 16:30

14,00

13,00

12,95

14,00

13,00

High Tea Bijzonder
Te bestellen vanaf 2 personen

(minimaal een dag van te voren reserveren)

Dessert

Genieten van een kop thee met een 
overdaad aan zoete en hartige 
lekkernijen.

21,50

Maaltijdsalades

Lunchroom Tikkie Bijzonder
Kerkbuurt 33
3361 BC Sliedrecht

       0184-745903
       info@tikkie-bijzonder.nl
       www.tikkie-bijzonder.nl

Tikkie Bijzonder

Omdat wij werken met mensen met een beperking kan het soms een “TIKKIE” langer duren.

Glutenvrij broodje?? Vraag ons naar de mogelijkheden

Wij hanteren 1 rekening per tafel

Lunchkaart

Kids menu
Inclusief een verrassing

Kinder tosti – keuze uit casino wit of 
bruin brood. 

Friet met snack naar keuze – keuze 
uit frikandel, kipnuggets of kroket 
en appelmoes.

Poffertjes – kuipje boter en 
poedersuiker.poedersuiker.

4,50

7,50

6,50

Crème brûlée – Het lekkerste toetje 
gemaakt door onze kanjers! 6,95



Veganistische lunchgerechten

Omdat wij werken met mensen met een beperking kan het soms een “TIKKIE” langer duren.

Glutenvrij broodje?? Vraag ons naar de mogelijkheden

Wij hanteren 1 rekening per tafel

Vegetarische lunchgerechten

Tikkie Bijzonder
Lunchkaart

Pretzel Bol gebakken oesterzwam 
Rotterdamse sojasaus en zuur van
rode kool en komkommer.

Couscous salade - Olijf, munt, 
kikkererwten, rucola, zongedroogde
tomaat en rozijnen. Geserveerd met
foccaciabrood.foccaciabrood.

9,95

14

Tosti Bijzonder - Tosti met 
geitenkaas, zongedroogde tomaat en 
walnoot. Geserveerd met een kuipje 
honing.

Salade Geitenkaas - Lauw/warme
geitenkaas, gegrilde groenten,
walnoot, honing en aceto balsamico.walnoot, honing en aceto balsamico.
Geserveerd met foccaciabrood.

Curry Kokos Soep - Huisgemaakte
curry kokos soep. Geserveerd met
foccaciabrood.

7,95

14

7,95

Onze keuken sluit om 16:30



Tikkie Bijzonder

Lunchroom Tikkie Bijzonder
Kerkbuurt 33
3361 BC Sliedrecht

       0184-745903
       info@tikkie-bijzonder.nl
       www.tikkie-bijzonder.nl

Omdat wij werken met mensen met een beperking kan het soms een “TIKKIE” langer duren.

Glutenvrij broodje?? Vraag ons naar de mogelijkheden

Wij hanteren 1 rekening per tafel

4,00
3,50
0,50
2,50
2,00
3,00
6,956,95

Huisgemaakte appeltaart

Huisgemaakt Tikkie Bijzonder gebak

Slagroom

Huisgemaakt puddingbroodje

Huisgemaakte boterkoek

Saucijzenbroodje

Crème bruleeCrème brulee

6,00
11,50
16,50
6,00

14,95

4,95

Gemengd Bittergarnituur 8st

Gemengd Bittergarnituur 16st

Gemengd Bittergarnituur 24 st

Portie Bitterballen 8st

Borrelplank Bijzonder - 
grote olijven, pata negra ham, 
manchego, fuet manchego, fuet 

Portie friet met mayonaise 

Gebak Borrelhapjes
Tot 18:00 verkrijgbaar


