________________Lunchkaart_______________
______________Soep____________

_____Tosti's (bruin/wit)______

Linzen pompoen soep 4,met sneetjes brood uit de oven

Klassiek 3,kaas en / of ham
De Omval 3,50
Kaas / Tonijn

____Broodjes (bruin/wit)____

______________Zoet___________
Kaas 3,50
Belegen kaas met mosterdmayonaise
Appeltaart met slagroom 3,25
Hummus 4,00
appeltaart met een vleugje kaneel
Hummus met tomaat
Cheesecake 4,Gezond 4,50
met lemon curd
Belegen kaas, ham, sla, tomaat en
Wisseltaart 4,komkommer
vraag naar de mogelijkheden
Tonijnsalade 5,50
Tonijnsalade
________Borrelhapjes________
Kroket 5,50
Bitterballen 6 stuks 5,2 kroketten van Oma Bobs met mosterd op
draadjesvleesbitterballen
van Oma Bobs
casino brood
Bittergarnituur
Garnalenkroket 5,50
bitterballen, vlammetjes en mini kaassoufflés
2 garnalenkoketten van Oma Bobs met
6 stuks 5,mosterd op casino brood
12 stuks 9,Uitsmijter 4,50
24 stuks 17,3 gebakken eieren op casino brood met kaas
en/of ham

________________Welkom in onze lunchroom_______________
Theater de Omval kent een lange geschiedenis. In de jaren '80 begonnen met een
Speelotheek, Stichting Welzijn Diemen, Carpe Diem en Diemer Harmonie. In 1996 boden
wij u 32 theatervoorstellingen, toen nog zonder tribune. De 220 stoelen werden handmatig
in elkaar gehaakt. Inmiddels kunt u op een gloednieuwe tribune jaarlijks genieten van
gemiddeld 150 theater en film voorstellingen. De afgelopen jaren zijn we verder gegroeid
in ons horeca-aanbod met als startpunt in 2011 een flinke verbouwing. En in januari 2015
is de volgende stap gezet met het openen van een lunchroom.

Een lekkere lunch, voor een goede prijs. Dat is het uitgangspunt van deze lunchroom. Dit
doen wij samen met de medewerkers en begeleiders van de zorginstelling Philedelphia.
Met onze openbare WiFi kunt u werken en studeren. Wij bieden u een compleet aanbod
van lunch, cultuur en ontwikkeling. Dit alles zodat u met een voldaan gevoel de deur uit
gaat.

Namens het hele team heet ik u van harte welkom in de culturele huiskamer van Diemen.
Thijs Frederiks
Coördinator horeca
Onze partners:

