
Beste gast                                

 

Welkom bij Werkvisie Maasplein in het MFC; dé plek waar 

leren, spelen, opgroeien, ontwikkelen, verzorgen, ontmoe-

ten en vieren samenkomen. Door hier gewoon te zijn wie u 

bent, draagt u bij aan de saamhorigheid in de wijk. Dat kan 

door deel te nemen aan, of te genieten van activiteiten, ge-

organiseerd door Werkvisie in samenwerking met stichting 

Welzijn Alblasserdam. Of georganiseerd door de participan-

ten of door uzelf. 

Wij van Werkvisie bieden een passende werkplek voor ieder-

een met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met ons leerwerk-

bedrijf willen we mensen stimuleren om naar vermogen deel 

te nemen aan de maatschappij. 

Wij zijn blij dat we juist binnen deze hartelijke wijk in het 

MFC een plek hebben gekregen om samen met onze deelne-

mers een verbindende factor te mogen zijn. 

Wij wensen u een waardevol moment van verbinding. 

 

Begeleiding Beheerdersteam Werkvisie Maasplein 

Wiebe van de Vreede en Gerda Colijn 

 

maasplein@werkvisiedehoop.nl 

mailto:maasplein@werkvisiedehoop.nl


ONZE SERVICE 

 

Restaurant 

Maandag t/m vrijdag tussen 9.30 en 16.00 verwelkomen we 

u graag voor een kopje koffie of thee, een hapje en een 

drankje, een gezonde lunch of een warme middagmaaltijd. 

Een vers bereide maaltijd, kunt u ook bestellen om mee te 

nemen voor thuis. Deze maaltijden zijn ingevroren zonder 

extra toevoegingen. 

 

Verhuur en catering 

Wij bieden de mogelijkheid om voor korte of langere tijd een 

ruimte te huren om in alle rust te kunnen werken en verga-

deren. De ruimten bieden ook de mogelijkheid om met gro-

tere groepen samen te komen, bijv. voor een jubileum, ver-

jaardag of reünie. 

Verhuurprijzen particulier: 

Inclusief gebruik van servies € 150,00 

Gebruik keuken alleen met personeel van Werkvisie 

 

We bespreken graag hoe uw wensen afgestemd kunnen wor-

den op onze mogelijkheden. 



Menu 2023 

MAANDAG T/M DONDERDAG 

 

 

Huisgemaakte verse soep € 2,00 

Tosti ham-kaas  € 1,50 

Ovensnack € 2,50 / € 3,00 

Loempia uit de oven € 3,00 

Hard broodje gezond divers € 4,00 

Zacht bolletje gezond divers € 3,50 

Rauwkost   € 1,00 

Fruit van ‘De Heerlijkheid’ € 1,00 

Verse warme maaltijd  € 5,00 

-bestellen vóór 10:30- 

 

Vanille-ijs optie: slagroom € 2,00 

 

 

 



Menu  2023 

VRIJDAG 

 

Huisgemaakte verse soep € 2,00 

Patat optie: mayonaise  € 2,00 

Diverse snacks (zie bestelbriefje)  € 2,00 

Luxe snacks (wisselend)  € 2,50 

Loempia € 3,00 

Rauwkost  € 1,00 

Maaltijd: snack van de dag, patat, rauwkost € 5,00 

Coupe met fruit van ‘de Heerlijkheid’ € 2,00 

optie: met slagroom 

Coupe met ijs, optie: met slagroom  € 2,00 

 

 

 

 

 

 



Koffie/ theetijd 2023 

 

Filterkoffie € 1,00 

Thee  € 1,00 

Krentenbol € 1,00 

Pakje Hoopwafel Pakje 2 stuks € 1,50 

Koekstukje divers € 1,00 

Zuiveldrank in glas 

Melk halfvol  € 1,00 

Karnemelk € 1,00 

Chocomelk € 1,00 

Fristi € 1,00 

Frisdranken 

Diversen € 1,50 

Alcoholvrij 

Bier 0% € 2,00 

Radler 0% € 2,00 

Wijn wit flesje 0% € 3,00 

Wijn rood flesje 0% € 3,00 



Vergadering of feest:  2023 

 
Thermos koffie 8-10 pers. € 7,50 

Thermos thee 4-6 pers.  € 3,50 

Diverse frisdrank € 1,50 

Div. alcoholvrij 

Wijn: Wit | Rood  € 3,00 

Bier: Radler | Malt  € 2,00 

Huisgebakken Hoopwafel Pakje 2 stuks € 1,50 

Pakje Hoopwafels  € 1,00 

Bakje Hoopwafelkruimels € 1,00 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Van onze collega’s uit Hendrik-Ido-Ambacht: 

Assortiment koekjes   € 3,50 

Gevulde koek          € 1,50 

Cake ca. 12 stuks  € 6,75 

Kleine taart 6 stuks € 8,50 

Grote taart 12 stuks  € 16,75 

Vierkante taart 20 stuks  € 22,50 

-Bestellen week vooraf- 



Groepen: 2023 

 

Borrelschaal 36 stuks  € 18,00 

Borrelschaal luxe 36 stuks  € 30,00 

Bittergarnituur 36 stuks  € 21,00 

Bittergarnituur luxe 36 stuks  € 24,00 

High tea  p.p. vanaf € 12,50 

             koffie | thee met bonbon 

             zoet en hartig 2 x 6 stuks 

 

Broodmaaltijd p.p. vanaf € 10,00 

Soep met zacht broodje en fruit plus 

keuze uit: hard broodje gezond | snackbroodje 

en keuze uit: melk | karnemelk | chocomel | jus d’orange 

Warme maaltijd p.p. vanaf € 11,50 

soep, diner, rauwkost, nagerecht en glas drinken 

Snackmaaltijd p.p. vanaf  € 8,00 

patat, snack, rauwkost, nagerecht en glas drinken 

 

-Reserveren week vooraf- 



 

 

 

 

 

 

 

 


