Meer informatie?
Abrona Restaurant & Zalencentrum ‘t Lichtpunt
Maanlaan 4
3712 XJ Huis ter Heide
Voor reserveringen, vragen of een offerte op maat kunt u contact
opnemen met de afdeling Reserveringen:
Afdeling Reserveringen
Laurien van Batenburg en Monique Hehenkamp
T (0346) 35 96 50
E reserveringen@abrona.nl
I www.abronarestauratief.nl
I www.wonenopsterrenberg.nl
Facebook: AbronaRestauratief, ‘like’ onze pagina en win een voucher!
Twitter: @abronalichtpunt
Digitale nieuwsbrieven
Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en aanbiedingen van
Abrona? Schrijf uzelf dan in voor een van de digitale nieuwsbrieven op:
www.abronarestauratief.nl

Abrona is een christelijke organsatie gespecialiseerd in dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Abrona biedt o.a. werk en dagbesteding aan mensen met een verstandelijke
beperking in en nabij de provincie Utrecht. Er zijn diverse bedrijfsmatige projecten zoals restaurants,
winkels, kunstuitleen en een hotel.
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Abrona

gastvrijheid met zorg

Gastvrijheid in
wijk Sterrenberg

Van receptie tot bedrijfsfeest..
informeer vrijblijvend naar de
mogelijkheden!

In wijk Sterrenberg in Huis ter Heide vindt u diverse horecalocaties van Abrona.
U kunt terecht bij Restaurant & Zalencentrum ‘t Lichtpunt, het Boerderijcafé en
het Dorpshuis. Cliënten verrichten hier met veel plezier en onder professionele
begeleiding diverse werkzaamheden.
Graag informeren wij u met deze folder over de verschillende mogelijkheden.
Restaurant ‘t Lichtpunt, Maanlaan 4
In het restaurant kunt u terecht voor een uitgebreid assortiment van zowel koude
als warme gerechten, waaronder diverse verse broodjes, salades, kaas, vleeswaren, sandwiches, soepen, snacks of een warme maaltijd. Maar ook voor koffie,
thee, melk en sapjes.
•
•
•
•

Open inloop voor consumptie
Lunchmogelijkheid
Ophalen van broodjes op bestelling
Afhaalmaaltijden op bestelling, bezorging is mogelijk

Het restaurant is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur.
Zalencentrum ‘t Lichtpunt, Maanlaan 4
Zalencentrum ‘t Lichtpunt beschikt over diverse vergaderzalen en -kamers die
prima mogelijkheden bieden voor allerlei soorten (zakelijke) bijeenkomsten. Ook
qua catering kunnen alle bijeenkomsten naar uw wens worden ingericht en verzorgd. Uiteraard beschikken wij over extra faciliteiten, zoals audiovisuele apparatuur.
•
•

Verhuurmogelijkheid voor bijvoorbeeld verjaardagen, jubilea, recepties,
bedrijfsfeesten, thema-avonden, familiediners, desgewenst in buffetvorm
Verhuurmogelijkheid voor evenementen tijdens feestdagen, catering op locatie, waarbij bezorging mogelijk is

Boerderijcafé, Dierenriem 1
Het is mogelijk om het boerderijcafé van Abrona Boerderij Sterrenberg te huren
voor een bijeenkomst of feest. Dit kan met of zonder catering. Het café heeft
een groot terras met prachtig uitzicht over het terrein en een grote speeltuin. De
dierenweiden van de kinderboerderij liggen op loopafstand. In de sfeervolle setting wordt uw evenement absoluut een succes.
•

•
•
•
•
•

Verhuurmogelijkheid voor bijvoorbeeld verjaardagen, jubilea, recepties,
bedrijfsfeesten, thema-avonden, familiediners, desgewenst in
buffetvorm
Verhuurmogelijkheid tijdens feestdagen
Grote speeltuin
Kinderboerderij
Winkeltje met o.a. producten van Abrona WAAR
Organisatie van kinderfeestjes

Dorpshuis, Orionplein 1
Kom eens langs bij het Dorpshuis op het Orionplein. In het Dorpshuis kunt u gezellig een potje poulen, of gebruik maken van het internet. Bij mooi weer kunt u
genieten van een drankje of een frietje op het terras. Het Dorpshuis is een plek
waar u kennis maakt met cliënten van Abrona.
Voor bestellingen of reserveringen kunt u contact opnemen met afdeling Reserveringen. Voor prijzen, tarieven en aanbiedingen verwijzen wij u naar de site
www.abronarestauratief.nl

