
ONTBIJT
LUNCH 
BORREL
DINER

GEZELSCHAPPEN



Heeft u iets te vieren met een groter gezelschap? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. Zowel voor een 
lunch, borrel of diner hebben wij verschillende mogelijkheden. 

Ons restaurant bestaat uit verschillende ruimtes. Wachtkamers 2 en 3 bieden veel privacy en hebben plaats 
voor maximaal 75 personen. Bij gezelschappen vanaf 10 personen doen wij een suggestie voor een menu.

Bent u met 10 personen of meer bij ons te gast en u wilt toch graag gebruik maken van de reguliere kaart, 
dan is dit in overleg en afhankelijk van drukte mogelijk.  

GEZELSCHAPPEN



EVEN OPSTARTEN
“EVEN WEG VAN ONDERWEG”  19
Een goed begin van de dag!
Onbeperkt Illy koffi  e en hand geplukte thee

• glas verse jus d’orange
• boerenbrood
• boerenham
• kaas
• gekookt eitje
• yoghurt met muesli
• vers afgebakken mini croissant
• roomboter
• honing en jam



LUNCH
EXCELLENT ETAGÈRE  25

Dit is de manier om met een leuke variëteit aan kleine broodjes ongedwongen, snel of juist lang te lunchen.  
De etagères worden op tafel geplaatst en u en uw gasten kunnen genieten. Luxe kleine broodjes en sand-

wiches, soepje en een warm hapje geserveerd op etagères. Om af te sluiten, geniet u van
een heerlijk kopje koffi  e of thee geserveerd met gebak. 

LUNCHTRIO VLEES
Soepje van de chef, broodje met 
kalfsvleeskroketjes en carpaccio

LUNCHTRIO VEGETARISCH
Pomodorisoepje, broodje met 

rucola-kaaskroketjes en avocadosmash

LUNCHTRIO VIS
Soepje van de chef, broodje met 

gambakroketjes en zalm

PICK YOUR FAVORITE LUNCH  13
Stel zelf uw ideale lunch menu samen. Kies drie van je favorieten lunchbroodjes van onze menukaart en 

maak je menu compleet met een van deze add ons: 
Pomodorisoep +6
Smoothie naar keuze +5
Gebak +5
Dessert +7

CHOOSE ONE OF THE THREE!  12,5



DINER

Voorgerecht keuze uit: 
POMODORISOEP  

Huisgemaakte tomatensoep van pomodori tomaten

CARPACCIO
Met truff elmayonaise, parmezaan, 

zongedroogde tomaat, rucola en geroosterde pittenmix

GEGRATINEERDE GEITENKAAS
Met peer, balsamico en walnoten

GUESTS FAVORITES  42
Stel je eigen driegangenkeuzemenu samen aan de hand van de favorieten van onze gasten!

Hoofdgerecht keuze uit:
ZALMFILET

Met grove-mosterd saus, seizoen groenten en friet

SATÉ VAN KIPPENDIJEN
Met huisgemaakte satésaus, kroepoek, friet en salade

TOURNEDOS “UIT DE JUS” +6
Met sambaljus, wit boerenbrood, frietjes en salade

VEGA HIT
Wisselend en verrassend lekker! 

Dessert keuze uit:
CHEF’S DESSERT -   Laat je verrassen en geniet! 

KOFFIE COMPLEET -  Kopje koffi  e met gebak en Nobeltje likeur

ADD ONN!   Stokbroodje kruidenboter +1 p.p.     Kopje koffi  e of thee om af te sluiten +2,5

Met huisgemaakte satésaus, kroepoek, friet en salade

Met sambaljus, wit boerenbrood, frietjes en salade



BORRELEN
Iets te vieren? Kom dan borrelen bij Het Tussenstation Lisse. 

Onze borrelarrangementen worden met zorg bereid en met een glimlach geserveerd.

DRANKENARRANGEMENT
Onbezorgd genieten tijdens lunch, diner, borrel of feest?

Neem dan een drankenarrangement (vanaf 10 personen) 
en geniet onbeperkt van alle drankjes uit ons Hollands 

drankenassortiment (huiswijnen wit, rood en rosé , 
pilsener, en frisdranken). 

2 uur 19 p.p.
4 uur 35 p.p.
6 uur 49 p.p.

BASIC  14
Zoutjes en nootjes 

Bittergarnituur 3 stuks 
Puntzakje friet van Friethoes

DELUXE  22
Broodplankje met huisgemaakte dips
Luxe koude en warme hapjes  3 stuks

Bitterballen  2 stuks
Puntzakje friet van Friethoes

Broodplankje met huisgemaakte dips



ZAKELIJK
Gelegen midden in de Keukenhofbossen van Lisse vindt u Het Tussenstation. Onze lunchroom in het monumentale treinsta-
tion van Lisse is de ideale gelegenheid voor besloten bijeenkomsten van 10 tot 100 personen. Het gehele station, maar ook 

de wachtkamers zelf, vormen een unieke plek voor een besloten diner, training, vergadering of feest. 
In elke ruimte wordt ontbijt, lunch, borrel of diner geserveerd. 

De besloten wachtkamers beschikken over alle vergaderfaciliteiten en gratis wifi . De ruime gratis parkeergelegenheid op 
eigen terrein maakt deze locatie extra aantrekkelijk voor een bijeenkomst. Voor ontspanning tussendoor loopt u vanaf het 

station zo het Keukenhofbos in. Hier kunt u heerlijk wandelen.station zo het Keukenhofbos in. Hier kunt u heerlijk wandelen.

Stationsweg 59  |  2161 AM  Lisse  |  0252 - 422 202  |  www.hettussenstationlisse.nl  |  info@hettussenstationlisse.nl



ALLE BUSINESS ARRANGEMENTEN ZIJN TE COMBINEREN
Alle arrangementen zijn inclusief vrij gebruik van een
LCD- scherm en fl ip-over. Gratis toegang tot Wifi .

1E KLAS BUSINESS
• Onbeperkt Illy koffi  e en thee
• Frisdrank en mineraalwater
• Huisgebakken appeltaart met slagroom
• Huisgemaakte verse bosbessen smoothie
• Warme snack

Dagdeel 20 per persoon | Hele dag 30 per persoon

2E KLAS BUSINESS
• Onbeperkt Illy koffi  e en thee
• Frisdrank en mineraalwater
• Huisgebakken appeltaart met slagroom

Dagdeel 15 per persoon | Hele dag 25 per persoon

ZAKELIJK

CAPACITEIT & ZAALHUUR

WACHTKAMER 3
20-30 personen

WACHTKAMER 2
10-20 personen

ZAALHUUR
Dagdeel 150 | Hele dag 200



BUSINESS BREAKFAST  19
Onbeperkt Illy koffie en hand geplukte thee, glas verse jus d’orange, boerenbrood, boerenham, kaas, gekookt eitje, 

yoghurt met muesli, vers afgebakken mini croissant, roomboter, honing en jam

ZAKELIJK

LUNCHTRIO VLEES
Soepje van de chef, broodje met 
kalfsvleeskroketjes en carpaccio

LUNCHTRIO VEGETARISCH
Pomodorisoepje, broodje met 

rucola-kaaskroketjes en avocadosmash

LUNCHTRIO VIS
Soepje van de chef, broodje met 

gambakroketjes en zalm

BUSINESS BORRELUUR  27
Drie drankjes naar keuze 

Huiswijn | pilsener | frisdranken

Broodplankje met huisgemaakte dips
Luxe koude en warme hapjes 3 stuks

Bitterballen 2 stuks
Puntzakje friet van Friethoes

BUSINESS LUNCH  12,5



KOM OOK EENS NAAR:

Vogelenzangseweg 182 
2114 BD  Vogelenzang

Getsewoudweg 1
2151 MS  Nieuw-Vennep

Langevelderlaan 22
2204 BD Noordwijk

Stationsweg 59
2161 AM  Lisse

Lowietje
Lowietje aan de Kaag
Huigsloterdijk 257
2157 LN  Abbenes

Lowietje Lisse
Heereweg 10

2161 AG  Lisse

Lowietje Nieuw-Vennep
Venneperweg 487

2152 CA  Nieuw-Vennep

Lowietje Bloemendaal
Hoge Duin en Daalseweg 5

2061 AD  Bloemendaal




