t’ASS

Jobervaringscentrum voor jongeren met autisme

Bier
Jupiler
Carolus tripel
Carolus classic
Karmeliet
Lindemans kriek
Duvel
Maneblusser

Koffie
2,30
4,20
4,20
4,20
2,50
3,50
3,60

Wijnen
Wit
Rood
Rosé
Cava

glas 3,50/fles 16,80
glas 3,50/fles 16,80
glas 3,50/fles 16,80
glas 5,50/fles 23,00

Catering

Vanille latté
Hazelnoot latté
Honing tijm latté
Choco chili latté met zoute caramel

4,50
5,00
4,90
5,00

Thee
Thee
2,30
natuur, citroen, melk, rozenbottel, kamille,
Asian white, earl grey, groene thee
Verse munt thee
3,20

Warme chocomelk
Chocomelk oreo’s
Chocomelk M&M’s
Chocomelk nootjes

www.jec-dekrone.be

Fris
2,00
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
www.jec-dekrone.be

2,30
2,30
2,30
2,90
2,90
2,90

Chocomelk

Voor een feestje groot of klein, bij je
thuis of op een van onze locaties?

Water bruis of plat
Cola
Cola zero
Fanta
Ice tea
Tonic
Fuze tea peach
Fuze tea mango
Fristi
Cécémel
Appelsiensap
Appelsap

Kleine koffie
Koffie
Déca koffie
Koffie verkeerd
Cappuccino melkschuim
Cappucino slagroom

2,90
5,00
5,00
5,00

t’ASSke soep
Wij bezorgen soep op locatie,
zowel voor bedrijf, particulieren,
organisatie, verenigingen, gemaakt
door personen met autisme (ASS).
Bestellen via: soep@jec-dekrone.be
Of neem nu al een potje mee!

015/69 88 89

volg ons op:

KNABBELS

TOAST

Home made tapenade
6,40
hummus of rode pesto of olijfspread en 		
dipbrood
Nacho’s
6,40
cheaddar - tomatensalsa - guacamole
Kippenwings in sweet chilli (8st)
6,40
Warme Camembert met dipbrood
10,60
Verse kom soep
6,00
Kaasblokjes of salamiblokjes of olijven 5,20
Bordje t’ASS tapa’s
11,40/pers

SOEP
Verse kom soep met brood
TAKE AWAY 1L soep

met een slaatje

Kruidenkaas & zalm
Hummus of rode pesto
met gegrilde groenten
Champignons
Croque monsieur

Salade gegrilde geitenkaas
Ceasar salade
Salade gerookte zalm
Salade camembert

17,60
17,60
17,60
17,60

Stoofpotjes

met pasta, oven patatjes of brood

Wist je dat je onze gerechten ook in
take away vorm kan verkrijgen?
Meer info vraag onze garçons.

Potje Tivoli scampi’s
17,40
tomatenroom - Thaise curry - fijne groenten
Stoofpotje chicken
17,40
Meatballs met witloofroomsaus
17,40
Zalmmoot
18,80
paddenstoelen - spinazie - citroenroom

KIDS

PASTA
Spaghetti bolognese
13,00
Pasta pesto
15,60
rode pesto, champignons en spekjes
Vegetarische pasta
14,50
tomatensaus - gegrilde groenten - halloumi

Kadodder croque uit het vuistje
Kadodder burger
Chicken burger
Spaghetti klein/groot
Bokes met choco

4,20
6,80
7,00
8,00/13,00
2,50

BBQ

BURGERS

Pulled pork burger
Haloumi burger
Angus burger
Kip burger

9,30
8,30

SLAATJES

6,00
5,00

TAKE AWAY

met oven patatjes en keuze uit
gegrilde groenten of een slaatje

9,30
9,30

IN DE ZOMERMAANDEN
JUNI - JULI - AUGUSTUS

13,50
13,50
13,50
13,50

Elke zaterdag vanaf 17u
Enkel op reservatie

OOK MOGELIJK IN TAKE AWAY
www.jec-dekrone.be
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IN ONZE KAR

PANNENKOEKEN
Zoete
Suiker/bloemsuiker/bessenconfituur/
Candij siroop
Banaan
met chocoladesaus - oreo crumble
Vanille-ijs - chocoladesaus - amandel
Vanille-ijs - rood fruit - chocoladesaus
Kids pannenkoek uit het vuistje

5,90
7,90
7,90
7,90
3,20

t’ASS pannenkoek
8,90
gebakken appeltjes - rozijnen - notencrumble
Tivoli pannenkoek
8,90
ananas - munt - cocos
Kadodder pannenkoek
8,90
slagroom - m&m’s - oreo - chocoladesaus
+ Slagroom
+ Bol vanille-ijs

1,00
1,50

Stapel pannenkoekenbord 6st/10st/14st		
13,40/16,40/18,40
potjes zoet naar wens

Hartige
Gerookte zalm
met kruidenkaas, venkel, rucola
Spek, appel, tijm
Spek en kaas (Emmentaler)
Feta
spinazie - tomaatjes - notencrumble

9,90
8,90
8,90
8,90

WAFELS
Vanille-ijs - chocoladesaus - gebrande
amandelen
Vanille-ijs - rood fruit - chocoladesaus
Met bloemsuiker

Roomijs per bol
Vanille
Aardbei
Chocolade
Pistache

1,20

Toppings
0,20
Oreo, discobolletjes, nootjes, smarties
Sauzen
Karamel, chocolade, aardbeicouli

0,20

Slagroom

0,40

Waterijsjes
Calippo orange
Calippo cola
Calippo Lipton ice tea

2,00

Frisco
Magnum pure chocolade
Magnum witte chocolade
Magnum nootjes - melkchocolade

2,50

t’ASS coupes

Dame blanche
4,50
3b. vanille - chocoladesaus - slagroom
Coupe bréselienne
4,50
3b. vanille - karamel - nootjes - slagroom

7,10
7,10
4,80

t’ASS wafel
8,50
gebakken appeltjes - rozijnen - notencrumble
Tivoli wafel
8,50
ananas - karamel - speculaas crumble
Kadodder wafel
8,50
slagroom - m&m’s - oreo - chocoladesaus
+ Slagroom

Naast het aanbod op onze menu kaart,
beschikken we ook over een ijskar. Hier
serveren we jullie niet alleen lekkere ijsjes,
het biedt onze cursisten met ASS ook de
kans om op een zelfstandige manier te
leren werken.

Coupe speculoos
4,50
3b. vanille - speculoostoppings - slagroom
Kids coupe
4,50
2b. vanille - toppingsaus- discobolletjes smarties - slagroom - lolly
Drank om mee te nemen

2,00

Chips
			

2,00

Zelf af te halen aan
onze ijskar

1,00
www.jec-dekrone.be
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onze werking
Jobervaringscentrum voor jongeren met autisme

Vanuit
de
werking
van
vzw
jobervaringscentrum De Krone was al wel
eens in een brainstorm geopperd dat een
2° ervaringsplek zinvol zou zijn om de
overgang tussen de leer-ervaringsplek en
een effectieve tewerkstelling in het normaal
economisch circuit (NEC) te bevorderen.
Na een opleiding/ervaringstraject van 6
maanden in brASSerie De Krone kunnen
de cursisten zich een beeld vormen van
wat de arbeidsmarkt inhoudt en wat
de verwachtingen zijn, ze kennen de
basisattitudes die nodig zijn om een plek
op de arbeidsmarkt te bekomen.
Toen de vraag kwam van Stad Mechelen om
het huisje van Tivoli park te runnen, hebben
we hard getwijfeld. Kunnen we dit aan? Is
dit een goed moment?
Met de hulp van Stad Mechelen zijn we op
1/04/2018 gestart met T’ASS (T van Tivolipark,
ASS van Autisme Spectrum Stoornis) als
doorstroomplek richting NEC.
We maakten er eetcafé t’ASS van (in de
volksmond;
het
pannenkoekenhuisje)!
Door er een eetcafé van te maken willen
we cursisten na hun 6 maanden opleiding/
jobervaringsplek een veilige plek aanbieden
om een eerste werkervaring op te doen
gedurende 3 maanden. In deze 3 maanden
komen ze 16u per week meewerken in
het eetcafé en krijgen ze ook 3u/week
ondersteuning in hun zoektocht naar een
vaste arbeidsplek! Dit alles vatten we samen
in een tijdelijk deeltijds arbeidscontract
van 3 maanden en dit tegen een minimale
vergoeding conform de arbeidswetgeving.
www.jec-dekrone.be

We kiezen er expliciet voor om hen als
medewerker te aanzien (niet als cursisten)
en te vergoeden voor het werk dat ze
verrichten. Dit aan een gewoon loon omdat
ze, op de werkvloer en 3u naast de werkvloer,
de nodige ondersteuning krijgen. Deze
ondersteuning is gebaseerd op een aanpak
op maat en gericht op de noden van de
medewerkers. (sollicitatie training, sociale
vaardigheden, rekenen, arbeidswetgeving,
rechten en plichten, CV opstellen, met
begeleider op sollicitatie gesprek gaan,
vacatures wikken en wegen, ….)
Door het samen op de werkvloer te
staan van medewerkers en jobtrainers
worden zeer snel een aantal hiaten in
vaardigheden opgemerkt en bijgestuurd.
Door een basisloon is er een beloning voor
de gepresteerde taken en is de motivatie
om door te zetten versterkt. Door een
arbeidsovereenkomst komen er meer
verantwoordelijkheden en arbeidsplichten
bij.
Het opzet van vzw JEC De Krone is dat
we met eetcafé t’ASS jaarlijks 4 tot 6
medewerkers (op termijn 8-10) trachten
te laten doorstromen naar een meer
volwaardig zelfstandig leven, al dan niet
met een tewerkstelling in het NEC. En
dat we ook nog enige plek hebben voor
begeleid werken en zinvolle dagbesteding
voor zij die elders uit de boot vallen.

MEER INFO:
www.jec-dekrone.be
info@jecdekrone.be
015/69 88 89
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