
Catering PuiK!
PUIK is de lunchroom en catering van MindUp. 
MindUp begeleidt mensen met een psychiatrische stoornis of psychosociale 
problematiek, die hen beperkt bij het wonen, werken en meedoen in de samenleving. 
MindUp zet mensen met deze problematiek weer in hun eigen kracht. 

PUIK is een plek waar clienten leren werken in de keuken, lunchroom en horeca.
PUIK werkt met verse, biologische streekproducten van het seizoen.  Ons voedsel 
wordt met visie en liefde  bereid. Door uw catering bij PUIK te bestellen, draagt u bij 
aan een maatschappelijk verantwoord product en laat u onze clienten ervaren welke 
bijdrage zij daar aan kunnen leveren. Wij bezorgen uw bestelling zoveel als mogelijk 
klimaatneutraal met onze MindUp bakfiets.

 Lunch Lavendelheide
 Soep van de dag 
 Rozijnen broodje, royaal  belegd met streekkaas en roomboter
 Bourgondisch brood, royaal belegd met vleeswaar uit de streek en frisse salade
 Zuivel
 Flesje fruit drank
Prijs € 8,75 p.p.

 Lunch Dragonheide  
 Soep van de dag 
 Bourgondisch broodje, royaal belegd met vleeswaar, dressing en salade  
 Bourgondisch broodje, royaal belegd met streekkaas, tomaat en pesto                                                  
 Zuivel
 Fruitsalade
 Flesje fruit drank 
Prijs 10,75 p.p.

  Lunch Rozemarijnheide 
 Soep van de dag
 Huis gemaakt eiergerecht met groente  
 Bourgondisch broodje, royaal belegd met geitenkaas, tomatensalsa en dressing
 Bourgondisch broodje, royaal belegd met vleeswaar en salade 
 fruitsalade
 Zuivel  
 Flesje fruit drank
Prijs 12,75 p.p. 



Catering PuiK!

 Borrelhapjes 
 Streekkaas 
 Olijventapenade met brood 
 Wrap gevuld met smeerkaas en gerookte vis 
 Droge worst 
Prijs € 6,50 p.p.

 Luxe borrelhapjes
 Streekaas Royaal
 Bruchette met geitenkaas en tomatensalsa
 Rolletje salami met kruidenkaas en augurk
 Gegrilde groente van het jaargetijde met brood 
 Droge worst 
Prijs € 8,75 p.p.
 
 Een PUIK tussendoortje
 Maaltijdsalade van het seizoen € 5,75
 Boerenkwark met fruitsaus van het jaargetijde 275 ml. € 3,75
 Fruitsalade van het seizoen 275ml. € 4,75
 Yoghurt met muesli en vers fruit van het seizoen 275 ml. € 3,50
 Verse sinaasappelsap 275 ml. € 3,50
 Huis gedraaide smoothie 275 ml. € 4,75
 Diverse fruitsap op fles 250 ml.  € 2,50 

Voor andere catering aan vragen en diëten  kunt u terecht bij lunch room PUIK 
T:   0512-768088
E: PUIK@mind-up.nl


