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Sociale ondernemingen van Triade: daar waar de mens, 
vertrouwen en talent samenkomen. Meer weten?
www.triade-fl evoland.nl/socialeondernemingen

Deelnemen aan de samenleving. 
Bij het Eksternest en alle andere sociale 
ondernemingen van Triade gebeurt dat!

Door hier te werken in zowel de bediening, 
als ook in de vergaderzalen en tijdens de 
evenementen krijgen de medewerkers de 
kans zich verder te ontwikkelen binnen een 
vertrouwde omgeving. Want dat creëert 
een gevoel van veiligheid. We gaan uit van 
wat iedereen wél kan, ondanks hun 
verstandelijke of psychische beperking. 
We kijken waar ieder goed in is en geven 
talent de kans zich verder te ontplooien, 
met de ondersteuning die ze nodig hebben. 

Samen met haar ondernemingen creëert 
Triade een omgeving waarin medewerkers 
doen waar ze goed in zijn:

Werk met passie, overtuiging en 
bovenal heel veel plezier!

Zo nemen mensen met en zonder beperking 
samen deel aan de maatschappij.

Welkom!

Tante Truus Almere | Roest Almere |

Stek Almere | Eksternest Almere |

Triambacht Almere | Spotlight Almere |  

Puur op Smaak Lelystad | Varyo Lelystad | 

Kleurkracht Emmeloord |

Boerderij Groeizaam Emmeloord  |

Stekplek Urk | Dorpsboerderij Dronten |

MMM Zorgboerderij Zeewolde 

Samen. Werken.



Soepen

Salades
met carpaccio, pesto mayonaise en pecorino

Brittany vindt hem zalig!

van gegrilde groenten, quinoa 
en truffel-balsamico maar nu ook met geitenkaas! 
De Chef’ Special, hoor je hem zingen van blijdschap?!

€

€

€van gegrilde groenten, quinoa 
en truffel-balsamico

9 9

 met brie, de franse versie

 met een kaas crouton
Een gouwe ouwe

Warm
€

€

€

€

€

€

€

met appel en rozijnen
Zoete supergezonde lunch!

Surprise!

en mosterd
100% biologisch, dus echt verantwoord

met pindasaus en cassave chips met brood
Haal de kippen van stok!

met pindasaus en cassave chips met friet

9
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Luxe brood

Eitjes
met bacon en kaas (ook met ham/kaas of alleen kaas)

met bacon, ei, kip, sla, tomaat en mayonaise
Kom bij de club, hier net even anders

€

€

€

€

€

€

€

maar dan vegetarisch
Laat het de boer niet horen

rode ui, kappertjes en wasabi mayonaise
Doe maar extra luxe

Een tosti maar den net iets anders

met honing mosterd dip en walnoten 
Van deze dip krijg je echt geen dip hoor!

, komkommer en gekookt eitje
Daar groeien ze goed van

Voor de kleine Eksters
€

€ met franse friet en vers fruit 
voor de vette handjes



Zoete lekkernijen

Bite’s
met boter en lekkere dips

voor bij een goed gesprek

van het Eksternest met havermout
Zo is hij toch een beetje gezond

Spanning en sensatie!

€

€

€

€

€

€

€

€

€

gevuld met roomkaas en tomatensalsa 
gegratineerd met kaas

voor 2 personen
Dat wordt samen genieten!

15 st.
Uit de frituur maar we zullen het niet verder vertellen

7 st. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd

7 st. 
De Hollandse traktatie

7 st. 
Met lef!
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Wijnen (onze huiswijnen zijn Biologisch)

glas 
glas 
glas 
fl es 

 fl es 
fl es 

 fl es 
 glas

€
€
€
€
€
€
€
€

Port/Sherry/Vermouth
€
€
€
€
€
€

Bieren

 Ons eigen gebrouwen bier, div. smaken
€
€

Vruchtensappen

 appel of appel/cranberry
€
€



Warme Dranken

met slagroom
Belgische fair-trade pure chocolade 

tabletjes met romige warme melk
Belgische fair-trade melkchocolade 

tabletjes met romige warme melk
Belgische fair-trade witte chocolade 

tabletjes met romige warme melk
(met Grand Marnier) 

(met Tia Maria) 
 (met whisky en bruine suiker) 

Alle koffi e’s kunnen ook caffeïnevrij geserveerd worden.

Dranken en Frisdranken

Light

Cassis
Tonic
Bitter lemon

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

€

€
€
€

Vergeet vooral niet van onze  te 
genieten. Want onze  is bijzonder.
Het is onze eigen . Thee die past 
bij de visie van Triade. Verpakt op 
onze eigen locatie  in 
Emmeloord. Biologisch en puur. 
Theebladeren, vruchten, specerijen 
of kruiden. Verder niets.



Zonder al onze gasten zou het Eksternest niet zijn wie ze nu is: een sociale 
onderneming waar de medewerkers zich gewaardeerd voelen.

En deze waardering willen wij ook graag aan onze gasten teruggeven. Vraag dus bij 
de kassa naar onze klantenpas en spaar mee voor leuke voordelen bij onze 6 sociale 
ondernemingen in heel Flevoland. Van bijzondere workshops en activiteiten tot de 
leukste en meest unieke producten, gemaakt door onze medewerkers. En laat jij je 
complete gegevens achter, dan verrassen we je op bijzondere momenten in het jaar. 
Te leuk om te laten lopen, dus doe mee!

Vraag de spaarkaart

aan bij de kassa!

Wist je dat je bij het Eksternest ook zalen kunt huren? Of gebruik kunt maken van 
onze catering? En als kers op de taart: je kunt hier ook trouwen. Kijk maar eens naar 
buiten, wie wilt dat niet in het romantische groen? 

Bedankt!

Extra’s van het Eksternest!

Wist je dat het Eksternest een locatie van Triade is? 
Triade biedt gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ (care). 

Zorg bij wonen, dagactiviteiten maar ook thuis. Dat doen we 
vanuit 110 locaties in heel Flevoland, met ruim 1200 medewerkers. 




