
Clubsandwich, wrap, cake van de 
dag, fruit en een flesje melk of sap

Gebak

Arretjescake                                                         

Boerencake

Appel-kaneel cake

Taart op bestelling 

(vraag naar de mogelijkheden)

Halve cake    € 3,50
Hele cake    € 6,00

Halve taart     €    6,50
Hele taart    € 12,50

Halve cake    € 3,00
Hele cake    € 5,00

Dina’s 
Fellows

bestellijst 

Box 

Clubsandwich, belegde harde bol, 
huisgemaakt krentenbrood met 
room boter, yoghurt met cruesli en 
jam, cake van de dag, fruit en een 
flesje  melk of sap

6 huisgemaakte brownies, rijkelijk 
gedecoreerd met verschillende 
toppings

Scone met clotted cream en jam, 
quiche, cake van de dag, verschil-
lende theesoorten en GRATIS 
handgemaakte mini etagère!

Scones met clotted cream en jam, 
quiche, wrap, 2 soorten sandwiches, 
diverse zoete lekkernijen, verschil-
lende thee soorten en
GRATIS handgemaakte etagère!

€ 8,95

€ 13,95

€ 6,50

€ 17,50

€ 7,50

Halve cake    € 3,50
Hele cake    € 6,00

Basic lunch box

Dina’s lunch box 

Mini high tea box

Luxe high tea box

Brownie box



Groovy Chicken Bread

Broodje ‘Martin’

Broodje Bee Cheese

Tokk’n Tosti

Club Sandwich Pollo

Wrap

Dina’s Burger

Runderburger met gebakken rode 
ui, gegrilde bacon, cheddar, tomaat, 
augurk en barbecuesaus

Naar keuze gevuld met vlees, vis of 
vega

Zoals een clubsandwich hoort, lekker 
met kip

Turks brood belegd met pulled 
chicken, cheddar en barbecuesaus

Broodje geitenkaas met honing

Broodje gezond met kaas, ham, 
tomaat, komkommer, ei en 
een frisse dressing

Huisgemaakt kipkerrie salade met 
garnering van de kok

Moerheimstraat 144    7701 CJ Dedemsvaart    T  06-83977294    
info@dinasfellows.nl    www.dinasfellows.nl  

Lunch
€ 6,50

€ 6,50

€ 6,50

€ 5,50

€ 8,50

€ 5,50

€ 7,50

Specials
Heerlijke goedgevulde picknickmand

Leuk voor in het park, tuin, terras of voor thuis

Luxe picknickmand  
Kinder picknickmand

€ 15,00 pp
€   9, 50 pp

Drinks
Flesje melk    € 1,50

Flesje sap    € 1,75

Blikje cola    € 2,50 

Blikje sinas    € 2,50

Blikje 7 UP     € 2,50

Dina’s Fellows is een bijzondere lunchroom, die 
gevestigd is binnen The Fellowship of Acoustics te 

Dedemsvaart. Onze lunchroom biedt als 
dagbesteding een leerwerkplek voor mensen met 
een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Dit maakt Dina’s Fellows tot een bijzondere plek, 

waar de kwaliteit van onze gerechten en de kwaliteit 
van onze gastvrijheid voorop staan

Bestellingen graag 24 uur van te voren doorgeven.
Uiteraard kunnen we hier in overleg een uitzondering 

voor maken. 

Dina’s Fellows

We 
bezorgen  

binnen 
Dedemsvaart 

GRATIS

Info

Allergie?
Meld het ons
dan houden 

wij er 
rekening 

mee

Salade

Naar keuze gevuld met vlees, vis of 
vega

€ 8,50


