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Algemene informatie 
Waardeburgh heeft vier locaties met een eigen keuken en een aangrenzend restaurant. 

Er zijn diverse ruimtes beschikbaar voor het houden van feestjes, partijen, vergaderingen 

of bijeenkomsten. 

Onze medewerkers verzorgen daarbij graag voor u de catering van koffie of thee tot 

uitgebreide warme en/of koude buffetten en alles daar tussenin. 

 

In deze brochure vindt u een overzicht van de mogelijkheden die wij u bieden. Heeft u 

vragen en/of wensen, vraag gerust naar onze mogelijkheden. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij het keukenpersoneel in onze zorgcentra. De 

contactgegevens vindt u achterin deze brochure. Betalingen vinden plaats zoveel als 

mogelijk via pin. 

 

De koffie-, thee-, soep- en fruitvoorziening is voor onze zorgvragers, personeelsleden, die 

op dat moment werkzaam zijn binnen Waardeburgh, gratis. 

 

Allergenen 

Onze producten kunnen allergenen bevatten. In geval van een voedselallergie dient u 

dit door te geven aan een van de medewerkers restauratieve dienst. Alleen zo kunnen 

wij er rekening mee houden en u een goed alternatief aanbieden. 

 

Voedingsmiddelen declaratielijst 

Binnen Waardeburgh werken we met voedingsmiddelen declaratielijst. Dat houdt in dat 

we een totaalbeeld hebben van de voedingsmiddelen die zich in elk gekozen gerecht 

bevinden. 

 

Diëten 

Heeft u dieetwensen? Geef dit dan tijdig (graag 24 uur van tevoren) door aan een van 

onze medewerkers, zodat de dieetkok u een passend voorstel kan doen. 

 

Openingstijden 

Onze restaurants zijn dagelijks geopend van 11.30 uur tot 13.30 uur.  

Catering is mogelijk vanaf 14:30 uur.  

In overleg zijn reserveringen mogelijk buiten de vaste openingstijden. 

 

Themamaaltijden 

Daarnaast organiseren wij in elke locatie iedere twee weken een themamaaltijd op 

donderdag of vrijdagavond. 

Zie hiervoor de aankondigingen in ons Samen (eten) Magazine of op één van onze 

uithangborden bij de restaurants. 
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Broodmaaltijden  

Parkzicht organiseert elke dinsdagavond een broodmaaltijd. In Pedaja vindt dit plaats 

op dinsdag en donderdagavond. En in locatie De Waard dagelijks van maandag t/m 

zaterdag.  

 

Huisregels 
▪ Het is niet toegestaan om zonder overleg onze ruimtes te gebruiken voor feestjes of 

partijen. 

▪ Het is niet toegestaan eigen voedingsmiddelen in ons restaurant te nuttigen. 

▪ Honden zijn niet toegestaan, behalve geleidehonden i.v.m. handicap. 

▪ Onze restaurants (gehele pand) zijn rookvrij. 

▪ Op zondag bieden wij geen catering aan externe cliënten. 

▪ Wij willen niet tot overlast zijn voor onze bewoners. 

▪ Rolstoelen en rollators worden door de gastvrouw of -heer naar een daarvoor 

bestemde plaats gereden in het restaurant i.v.m. algemene regels en 

brandveiligheid. 

▪ Uiterlijk 23:00 uur sluit het restaurant.  
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Prijslijst restaurants Waardeburgh 2023 

Dagmenu Prijs in € 

Kijk voor onze actuele dagmenu’s op de placemats of bezoek onze website 

Voorgerecht 

 

2,35 

Hoofdgerecht 

 

7,80 

Nagerecht 

 

1,90 

Driegangen menu 

 

 

 

11,85 

Driegangen menu Waardeburghplus-leden 

 

10,10 

Maaltijdkaart  

(voor 15 maaltijden – 1 maaltijd gratis) 

 

176,- 

Maaltijdkaart Waardeburghplus-leden  

(voor 15 maaltijden – 1 maaltijd gratis) 

  

 

151,- 

Hoofdgerecht personeel 

 

4,25 

Broodje van de week (opgeven voor 10 uur ) 2,95 

Kosten tweede warme maaltijd zorgvrager  

(als men op dezelfde dag zowel lunch als diner wil consumeren) 

10,- 

Aan Tafel Peulenhof 12,50 

Aan Tafel Peulenhof (Waardeburghplus-leden) 11,50 

Aan Tafel Schoorsteegt  10,25 

Dagbesteding warme maaltijd (één prijs zowel zelf of bereid 

geleverd)  

8,10 

Hoge Dijk 7,20 

Maaltijdsoep per liter 5,- 

MaaltijdThuis  

Voorgerecht 1,75 

Hoofdgerecht 6,40 

Nagerecht 1,15 

Volledige maaltijd 

 

9,10 

  

Avondkaart 

 

 

Avond broodmaaltijd 

 

2,95 

Avond broodmaaltijd inclusief drankje en snack 4,20 

Samen Aan Tafel (incl. 1 drankje naar keuze) één menu * 13,95 

Themamaaltijd (incl. 1 drankje naar keuze). Vooraf bekend welk 

thema ** 

 

18,- 

Themamaaltijd Waardeburghplus-leden (incl. 1 drankje naar keuze) 

 

16,85 

  

Dranken  

Coca Cola / Coca Cola light 1,45 

Bitter lemon  1,45 

Tonic 1,45 

Ice tea 1,45 

Rivella 1,45 

Spa blauw/rood 1,45 

Jus d’orange 1,45 

Appelsap 1,45 
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Sinas 1,45 

Cassis 1,45 

7 Up 1,45 

Alcoholisch  

Heineken, flesje 2,50 

Bier alcoholvrij, flesje 2,50 

Jenever 2,50 

Advocaat 2,50 

Advocaat met slagroom 2,75 

Huiswijn: rood, wit, zoet wit, per glas 2,60 

Huiswijn: per fles (0.75 liter) 13,- 

 Special biersoort *** 3,- 

Port *** 2,50 

  

Warme dranken  

Koffie 1,25 

Koffie (activiteiten in de wijk of mantelzorgers) 0,75 
Cappuccino (espresso met 100ML gestoomde melk) 1,50 

Koffie verkeerd 1,50 

Latte Macchiato (gestoomde opgeschuimde melk met espresso) 1,75 

Warme chocolademelk 1,75 

Espresso (klein kopje koffie onder hoge druk gezet) 1,85 

Thee 1,25 

Thee (activiteiten in de wijk of mantelzorgers) 0,75 

Kan koffie (1L) 12,50 

Kan thee (1L) 12,50 

  

Borrelhapjes  

Portie patat 1,85 

Koud eenvoudig (kaas en worst) 0,60 

Koud luxe (gevuld eitje, canapé met zalm, gevuld tomaatje) enz. 1,20 

Warm eenvoudig (bitter garnituur gesorteerd) 0,50 

Warm luxe (petit crolines) 0,95 

Zoutjes op tafel (per schaaltje) 2,50 

Bitterballen (7 stuks)  2,50 

Kroket 1,45 

Frikandel 1,45 

  

IJsjes 

 

 

Zie actuele prijslijst op de locatie  

  

  

*    Een maaltijd met elkaar ( menu is keuze van de kok)  

**  Een menu met een thema aan een eigen tafel of met elkaar 

 

 

*** Behoren niet tot ons standaard drankenassortiment 
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Gebak Per stuk 

Gesorteerd gebak 2,65 

Gesorteerd gebak met schildje 2,85 

Appelgebak 2,50 

Cake per plak 1,25 

Soesje klein 1,25 

Tompouce 1,95 

Luxe koekjes 1,25 

Amandelbroodje  1,50 

Vers gebakken gevulde koek 1,30 

Petit fours luxe 2,30 

 

 

 

 

Samenwerking met Bakkerij Van der Grijn 
Al jaren werkt Stichting Waardeburgh samen met Bakkerij van der Grijn. Zij hebben voor 

de bewoners van de locaties van Waardeburgh een assortiment gemaakt om te 

trakteren. Onderstaande prijzen gelden bij minimale afname van 25 stuks. 

 

 
Petit Four € 1,90                 Appelgrijn € 1,25           Grijnelaar € 1,15 

 

     

Appelflap klein € 0,95                     Plak cake € 0,80           Slagroomsoesje € 0,40 
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Verhuur van ruimtes 
 

  

Restaurants eventueel te huren via AB                                                                   

Per dag 

107,- 

                                                                                        Per dagdeel 59,50 

  

Vergaderruimte 59,50 

  

  

Dagdelen:  

Ochtend                              09.00 uur tot 13.00 uur  

Middag                                14.30 uur tot 18.30 uur  

Avond                                  18.30 uur tot 22.30 uur  

  

Restaurant tijden en mogelijkheden in overleg met de kok  

  

 

Extra te reserveren 
 

  

Flip-over  15,00 

Beamer met geluid  42,50 

Laptop   29,00 

Televisie met dvd speler (groot scherm)  30,00 

Microfoon 15,00 

Katheder  20,00 

Statafel inclusief tafelrok 20,00 

  

Extra medewerker, per uur  35,00 
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Lunchkaart restaurants Waardeburgh 
Verkrijgbaar van 12.30 uur tot 14.30 uur 

 

 

Prijs  

• Boterham gezond         € 2,45 

 Twee verse boterhammen met achterham, kaas, sla, tomaat,  

komkommer en ei. 

 

• Tosti ham kaas           € 2,45 

Twee witte boterhammen met een dikke plak ham en kaas. 

 

 Twee witte boterhammen met ham en kaas en een plak ananas. 

 

• Uitsmijter            € 4,20  

Twee spiegeleieren op wit of bruin brood.  

 

• Portie frites          € 1,85 

Vers gebakken frites  

met mayonaise of ketchup        € 0,35  

 

• Broodje kroket 

Een rundvleeskroket op een wit bolletje met mosterd    € 1,95 

 

• Broodje frikandel 

Op een wit bolletje met mayonaise of ketchup    € 1,95 

 

• Twaalf uurtje                                                                                                                € 7,00                                   

Soep van de dag, een boterham 

 met ham en kaas en een kroket met mosterd. 

 

• Dagmenu          € 11,85

         (Waardeburgh+ )    € 10,10 

 Kijk op uw placemat voor het menu van de dag. 

 Iedere dag keuze uit twee soorten voor-, hoofd- en    

   nagerechten.  

 

 

Heeft u bijzondere wensen of hebt u een dieet, vraag het 

onze (dieet) kok! 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7u86_-ufTAhUGb1AKHdncCZ4QjRwIBw&url=http://www.woning-dekoratie.nl/Kok-1/nl&psig=AFQjCNHGKFCdT5D-9qpuFiAU4_omxP2GrA&ust=1494595977889796
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Arrangementen: 
- De arrangementen zijn inclusief bediening en zaalhuur. 

- Bij uitloop van een arrangement wordt een meerprijs in rekening gebracht. 

- Kinderen van 3 tot 12 jaar ontvangen 50% korting op de arrangementsprijs. 

 

2,5 uur - € 18,40 p.p.  

Uw arrangement bestaat uit: 

- Koffie met gebak naar keuze. 

- 2x koud hapje en 1x warm hapje. 

- Schaaltje nootjes / zoutjes op tafel. 

- Onbeperkt drinken uit ons huis assortiment (frisdrank, huiswijn, bier, jenever, advocaat 

met slagroom). 

 

 

3 uur - € 20,70 p.p.  

Uw arrangement bestaat uit: 

- Koffie met gebak naar keuze. 

- 2x koud hapje en 2x warm hapje. 

- Schaaltje nootjes / zoutjes op tafel. 

- Onbeperkt drinken uit ons huis assortiment (frisdrank, huiswijn, bier, jenever, advocaat 

met slagroom). 

 

4 uur - € 23,00 p.p.  

Uw arrangement bestaat uit: 

- Koffie met gebak naar keuze. 

- 3x koud hapje en 3x warm hapje. 

- Schaaltje nootjes / zoutjes op tafel. 

- Onbeperkt drinken uit ons huis assortiment (frisdrank, huiswijn, bier, jenever, advocaat 

met  slagroom). 
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Voorbeeld-Buffet: 
Buffet 1 (warm) € 38,50                                 

 

Heldere of gebonden soep  

 

Rundvleesreepjes in rode wijnsaus 

Zacht gegaard rundvlees in een heerlijke saus van rode wijn 

 

Varkenshaaspuntjes in roomsaus 

Stukjes varkenshaas in een zacht romige saus 

 

Sperziebonen en stoofpeertjes 

 

Gebakken aardappelen en frites 

 

Rauwkost (sla, tomaat, komkommer) 

 

Mini vienetta 

Stukje roomijs met chocolade en slagroom 

 

Soep naar keuze, twee vleesgerechten, twee groenten, twee aardappelgerechten, 

rauwkost en een nagerecht. 

 

Buffet 2 (warm) € 33.50  

Chinese tomatensoep 

 

Babi pangang 

Varkensvleesreepjes in zoete saus 

 

Kipsaté met pindasaus 

Malse kippendij in satésaus 

 

Indische boontjes 

Sperzieboontjes met ui en sambal 

 

Bami goreng 

Chinese mie met groenten 

 

Witte rijst 

 

Atjar en kroepoek 

 

Roomijs met slagroom en vruchtjes 

 

Soep naar keuze, twee vleesgerechten, één groentegerecht, twee 

meelspijzengerechten, een bijgerecht en een nagerecht. 
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Buffet 3 (koud en warm) € 37,50   

 

Huzarensalade en zalmsalade 

 

Stokbrood en kruidenboter 

 

Kippendijfilet in kerriesaus 

Malse kippendij met een zachte kerriesaus 

 

Appeltjes 

Warme gestoofde appeltjes met een vleugje kaneel 

 

Gebakken aardappelen of frites 

 

IJscoupe met aardbeien 

Heerlijke coupe met roomijs, aardbeiensaus en slagroom 

 

Twee salades opgemaakt met ruim garnituur, een warm vleesgerecht, een aardappel 

en een groentegerecht en een nagerecht. 

 

 

 

 

 

Al onze buffetten zijn inclusief bediening en drie uur gebruik van de zaal en/of restaurant 

en standaard dranken assortiment (zie pagina 4). Minimale afname 15 personen. ( Bij 

minder personen kan er een meerprijs (€ 2,50) berekend worden). 

 

 

 

 

 

Bij gebruik langer dan drie uur wordt een meerprijs in rekening gebracht. 

Het is uiteraard ook mogelijk om in overleg met het personeel een aanpassing te doen in 

het assortiment. Ook hiervoor kan een meerprijs in rekening worden gebracht. 
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Salades 
 

Huzarensalade                                                                     € 9,50 p.p. 

 Een opgemaakte schaal met huzarensalade en ruim belegd    

  met garnituur van o.a. sla, tomaat, komkommer, ei en ham. 

 

 

Zalmsalade                                                                            € 9,50 p.p. 

 Een opgemaakte schaal met zalmsalade en ruim belegd     

 met garnituur van o.a. sla, tomaat, komkommer, ei en zalm. 

 

 

Waldorfsalade                                                                       € 9,50 p.p. 

 Een opgemaakte schaal met waldorfsalade en ruim belegd    

 met garnituur van o.a. sla, tomaat, komkommer, walnoten en ei. 

 

 

Lunchbuffetten 
 

Lunch, eenvoudig € 9,50 p.p. 

 

2 Belegde broodjes 

Soep van de dag 

 Kroket  

Melk en karnemelk 

Fruit 

 

Lunch, luxe € 13.00 p.p. 

 

 

2 Harde broodjes met luxe beleg 

Soep van de dag 

Kroket  

Melk en karnemelk 

Fruit 

 

Onze lunches zijn uitsluitend op reservering verkrijgbaar. 
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High tea 
 

Kleine high tea (1 ½ tot 2 uur)       € 15,50 

Kleine high tea met voor ieder wat lekkers. 

Sandwiches met zalm en kip (1 van elk soort p.p.) 

4 zoete lekkernijen en 2 chocoladeverrassingen 

Diverse soorten thee 

 

Luxe high tea (2 tot 2 ½ uur)       € 18,50 

Uitgebreide high tea met luxe sandwiches met zalm, gerookte kip en brie  

6 zoete lekkernijen en 3 chocoladeverrassingen 

Diverse soorten thee 

 

 

 

Keuze uit de volgende lekkernijen: 

 

Sandwich met brie Diverse soorten soesjes 

Sandwich met zalm Scones met clotted cream en jam 

Sandwich met gerookte kip Muffins 

Sandwich met Coburger ham Brownies 

Sandwiches geitenkaas Diverse soorten chocolaatjes 

Hartige taart Luxe koekjes 

Mini saucijzenbroodjes Mini cakejes 

Mini quiche Mini cup cakes 

 Mini donuts 
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Algemene voorwaarden 
 

Totstandkoming overeenkomst 

Een overeenkomst tussen Waardeburgh en de opdrachtgever komt tot stand door 

hetgeen tussen beide partijen is overeengekomen en door Waardeburgh schriftelijk is 

bevestigd in een reserveringsformulier en aan opdrachtgever is verzonden. 

 

(Tussentijdse) wijzigingen 

Aanpassingen in het programma, wijzigingen in het aantal gasten en/of tijden dienen in 

overleg met Waardeburgh plaats te vinden. Een wijziging kan betekenen dat er extra 

kosten in rekening worden gebracht. 

 

Betalingscondities 

Betaling kan direct met PIN-betaling in het restaurant of geschiedt binnen twee weken 

na factuurdatum. Voor betalingen per factuur tot € 50,00 brengen wij € 2,50 

administratiekosten in rekening.  

 

Annulering 

In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van uw reservering binnen 48 uur 

brengen wij kosten in rekening voor de door ons werkelijk gemaakte onkosten en ter 

compensatie van derving van verhuurinkomsten. 

 

Prijspeil en BTW 

Alle genoemde prijzen zijn gebaseerd op prijspeil 1 januari 2023 en inclusief BTW. 
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Adressen 
 

Zorgcentrum De Waard 

De Alblashof 1b 

2951 XR Alblasserdam 

Telefoonnummer (078) 692 15 15 

 

 

Zorgcentrum Pedaja 

Claversweer 1 

3371 PR Hardinxveld-Giessendam 

Telefoonnummer (0184) 61 77 22 

 

 

Zorgcentrum Parkzicht 

Lijsterweg 27 

3362 BB Sliedrecht 

Telefoonnummer (0184) 48 08 00 

 

 

Zorgcentrum Overslydrecht 

Scheldelaan 3 

3363 CK Sliedrecht 

Telefoonnummer (0184) 48 08 00 (via receptie zorgcentrum Parkzicht) 

 

 

 

 

www.waardeburgh.nl 

 

 


