
Buurtrestaurants 

Wekelijks versturen we op maandag onze menumailing. Hier staan alle menu’s in, wil jij deze ook 

ontvangen stuur dan een mailtje naar Punt Uit (ikdoemee@deregenboog.org) , hier vind je altijd de 

meest relevante informatie. Let op, je kunt maximaal 1 week vooruit reserveren. 

Maandag De Witte Boei (vanwege vakantie stop maar 1 keer deze maand: 12 juli) 

Tweewekelijks wordt er op maandag een verrassing twee-gangen diner gemaakt door een van onze 

chefs! Deze maaltijd moet je zelf afhalen. Wil je ook een keertje proeven neem dan 

contact op met: awijnberg@dock.nl of bel 020-622 3879 (op=op) 

• Tijd: afhalen om 16:000 

• Kosten: 2 euro 

• Adres: Kleine Wittenburgerstraat 201 

• Reserveren: voor vrijdag 16:00 via awijnberg@dock.nl of bel 020-622 38 79 

Dinsdag De Witte Boei (laatste keer 20 juli - daarna zomerstop) 

Elke dinsdag wordt er in de Witte Boei vegetarische soep gemaakt en rondgebracht. Woon jij in het 

postcodegebied 1018 en wil je ook een keertje proeven neem dan 

contact op met: awijnberg@dock.nl of bel 020-622 3879 (op=op) 

Dinsdag De Horizon (Take Away) 

Elke week wordt er een twee-gangen diner gemaakt door een van onze chefs! Deze maaltijd moet je 

zelf afhalen. 

• Tijd: afhalen om 17:00 

• Kosten: 3 euro 

• Adres: Hembrugstraat 156 

• Reserveren: voor dinsdag 16:00 via Punt Uit: 020 – 53 17 600 (ma t/m do tussen 13.00 en 

16.00 uur) of via de mail: ikdoemee@deregenboog.org . 

Woensdag De Banne (open) 

Elke week wordt er een heerlijk driegangen diner bereid door een van onze chefs! Schuif gezellig aan 

tafel! 

• Tijd: 17.00 uur 

• Kosten: ACTIE hele maand juli slechts 3 euro voor drie gangen! 

• Adres: Bezaanjachtplein 243 
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• Reserveren: voor dinsdag 16:00 via Punt Uit: 020 – 53 17 600 (ma t/m do tussen 13.00 en 

16.00 uur) of via de mail: ikdoemee@deregenboog.org . 

Woensdag De Keyzer (laatste keer 21 juli daarna zomerstop) 

Wekelijks wordt er op woensdag een twee-gangen verrassingsdiner gemaakt door een van onze 

chefs! Deze maaltijd moet je zelf afhalen. Wil je ook een keertje proeven neem dan 

contact op met: awijnberg@dock.nl of bel 020-622 3879 (op=op) 

• Tijd: afhalen om 17:000 

• Kosten: 2 euro 

• Adres: Czaar Peterstraat 12 

• Reserveren: voor maandag 16:00 via awijnberg@dock.nl of bel 020-622 38 79 

Donderdag De Gravin (open) 

Elke week wordt er een driegangen diner gemaakt door een van onze chefs! Kom lekker aan tafel 

zitten met de buurtgenoten De laatste donderdag van de maand koken we 100% vegetarisch, 

boordevol vitamine! 

• Tijd: 18.00 uur aan tafel. Deur is 17.50 uur open. 

• Kosten: 5 euro 

• Adres: Derde Schinkelstraat 9 

• Reserveren: voor woensdag 16:00 via Punt Uit: 020 – 53 17 600 (ma t/m do tussen 13.00 en 

16.00 uur) of via de mail: ikdoemee@deregenboog.org  

Contactgegevens Reserveringsbureau Punt Uit 

Heb je een vraag of wil je je opgeven voor een uitje dat kan via 020 – 53 17 600 (ma t/m do tussen 

13.00 en 16.00 uur) of via de mail: ikdoemee@deregenboog.org .Voor vrijwel alle activiteiten geldt dat 

je je van tevoren moet opgeven. Het is belangrijk dat je een telefoonnummer achterlaat bij reservering, 

alleen dan kunnen we je terugbellen als de activiteit niet door kan gaan. 

 

mailto:ikdoemee@deregenboog.org
mailto:awijnberg@dock.nl
mailto:awijnberg@dock.nl
mailto:ikdoemee@deregenboog.org
mailto:ikdoemee@deregenboog.org

