Lunchen, vergaderen en
borrelen in een inspirerende
omgeving

Gastvrijheid, daar draait alles om bij Meneer Vos.
Of u nou komt om te lunchen, te vergaderen of
te borrelen... Wij zorgen er graag voor dat onze
gasten zich thuis voelen! U vindt Meneer Vos op
het adres Winkelsteegseweg 99 in Nijmegen.

Een lekker verse lunch
Bij Meneer Vos kunt u dagelijks terecht voor een lekker drankje of een gezonde
lunch. Wij maken heerlijk verse broodjes, soepen, salades en appeltaart. De
koekjes bij de koffie bakken we natuurlijk zelf! Voor groepen hebben we speciale
menu’s, reserveren is daarvoor noodzakelijk.

Vergaderen in stijl
Bij Meneer Vos zijn diverse zalen te huur voor bijvoorbeeld vergaderingen of
workshops. Deze ruimtes zijn modern ingericht en voorzien van alle gemakken en
benodigde apparatuur. Naast koffie en thee verzorgen onze medewerkers met veel
plezier een uitgebreide lunch of een afsluitende borrel. Op onze website vindt u
alle informatie betreft mogelijkheden en prijzen.

Met speciale krachten
Onze bijzondere locatie in Nijmegen is extra speciaal door de medewerkers: ze zijn
enorm gedreven, zorgen graag goed voor hun gasten en vergeten daarbij soms even
dat ze een handicap hebben. Meneer Vos vindt: je kracht zit in wat je wél kunt.

Een inspirerende omgeving
Meneer Vos is onderdeel van Pluryn en ligt op locatie De Winckelsteegh in Nijmegen.
De Winckelsteegh verleent zorg aan ruim 240 kinderen en volwassenen met een
ernstig verstandelijke handicap. Een unieke omgeving, waar u de kans heeft om
mensen te ontmoeten die u gewoonlijk niet zo vaak tegen komt. Inspirerend!

Initiatief van Pluryn
Meneer Vos is een maatschappelijke onderneming en een initiatief van Pluryn.
Pluryn biedt behandeling en ondersteuning bij wonen, werken, leren en vrije tijd.
Meneer Vos werkt samen met andere maatschappelijke ondernemingen van Pluryn:
we serveren koffie van koffiebranderij Coffyn, thee van Theehuis Bloesem en vers
brood van Buurtmarkt Breedeweg. Allemaal met aandacht bereid, en dat maakt
het nóg lekkerder.

Werken bij Meneer Vos?
Bij ons werken mensen met een handicap, begeleid door professionals op het
gebied van zorg en horeca. Lijkt het je leuk om bij Meneer Vos te werken? Je kunt
in de bediening of in de keuken werken. We passen de taken aan op jouw wensen
en mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op www.meneervosnijmegen.nl of
stuur een e-mail naar info@meneervosnijmegen.nl.

Winkelsteegseweg 99
6534 AP Nijmegen
T: 088 - 779 47 94
E: info@meneervosnijmegen.nl
I: www.meneervosnijmegen.nl
Openingstijden lunchcafé:
Maandag en Dinsdag 11.00 – 14.30 uur
Woensdag
11.00 – 17.00 uur
Donderdag en Vrijdag 11.00 – 14.30 uur
Zaterdag en Zondag 11.00 – 17.00 uur

Meneer Vos is een onderdeel van Pluryn.
Pluryn behandelt en ondersteunt bij wonen, werken, leren en vrije tijd.

3120-MVN0917C061

De vergaderzalen zijn te huur van 08.00 - 20.00 uur.

