KOM LUNCHEN OF DINEREN IN ONS NIEUWE SCHOOLRESTAURANT
NIET ZOMAAR EEN RESTAURANT, EEN SUPERGEZELLIG EN SFEERVOL RESTAURANT
HIER KUNNEN ONZE LEERLINGEN ERVARING OPDOEN IN DE KEUKEN EN DE BEDIENING.
EEN AANWINST VOOR ONZE WIJK, KOM GERUST KIJKEN!

Binnen bij Parcours is een échte praktijkruimte voor
leerlingen. In deze sfeervolle en professionele
omgeving leren zij vaardigheden aan in de keuken en
in de bediening.

‘Binnen bij Parcours’ open vanaf 1 november

Binnen bij Parcours is ook een ontmoetingsplaats
voor mensen van buiten de school met de leerlingen.
Een aanwinst voor de wijk.

Vanaf 1 november opent het nieuwe schoolrestaurant ‘Binnen bij Parcours’ haar deuren.
U kunt hier komen lunchen op de donderdagen en komen dineren op de dinsdagen.
Dit sfeervolle schoolrestaurant is een belangrijke leerplek voor jongeren om werkervaring op te
doen in de keuken en de bediening. Vandaar dat we de gasten vragen van te voren een tafel te
reserveren. ‘Binnen bij Parcours’ heeft plaats voor 40 gasten.
De lunch is iedere donderdag tussen 13 en 14 uur.
Kosten €5 pp excl. drank.
Dineren kan iedere dinsdagavond, aanvang 17.00 uur,
sluiting rond 19.30 uur. Kosten €15 pp excl. drank.
Iedere week is er een andere menukaart met een vast
menu. (zie de achterzijde)
Reserveren kan via telefoonnummer 013 462 70 50
(tussen 9 en 16 uur en op vrijdag tussen 9 en 12 uur).
Of via de mail: info@parcourstilburg.nl. Graag uw
telefoonnummer in de mail vermelden!
‘Binnen bij Parcours’
Generaal Smutslaan 9, 5021 XA Tilburg.
Website: www.parcourstilburg.nl
U bent van harte welkom!

Binnen bij Parcours is van, voor en door de
leerlingen. Zij zorgen voor groente en fruit uit de
eigen moestuin, voor een vers boeketje uit de
bloementuin en voor de menukaart met iedere week
een ander menu.
Samenwerking is het sleutelwoord.
Binnen bij Parcours kiest voor duurzaamheid en wil
een voorbeeld zijn voor de leerlingen. De menukaart
varieert mee met de seizoenen.
Over de school
Parcours is een school voor voortgezet speciaal onderwijs van de
Stichting Biezonderwijs, waar jongeren een extra steuntje in de rug
krijgen. Parcours leert jongeren hun verantwoordelijkheid te nemen
en ze wegwijs te maken in onze samenleving.
Leerlingen behalen certificaten op het gebied van veiligheid, keuken
(KAS), bediening (BAS) en facilitair.
Of een vmbo-diploma basis of kader.

