
Wij werken enkel met vers bereide lunchgerechten. Bijzonder, 
omdat de bediening bestaat uit mensen met een verstandelijke 

beperking die vol overgave en trots u een bijzonder gevoel geven 
wanneer u bij ons te gast bent.

eten & drinken bij bijzondere mensen



“TIKKIE ANDERS, 
MEER DAN ENKEL EEN 
LUNCHROOM”



Bij ons kunt u terecht voor een kop koffie of thee met iets lekkers 
erbij. Maar ook voor een borrel, glaasje fris of een lekkere voedzame 
lunch bent u bij ons aan het goede adres. 

Tikkie Anders is maandag tot en met zaterdag van 09.30 tot 17.00 
geopend. Onze keuken sluit om 16.45. Ook tijdens evenementen en 
koopzondagen zijn wij geopend.
 
Bij Tikkie Anders staat puurheid en volwaardigheid hoog in het 
vaandel. Dat geldt natuurlijk voor onze medewerkers, maar ook voor 
de producten waarmee onze gerechten bereid worden. Wij werken 
met verse hoogwaardige producten. 

Heeft u een allergie of intolerantie, geef dit aan bij uw bestelling of 
vraag om informatie bij onze medewerkers. Onze keukenbrigade 
zorgt ervoor dat u veilig en lekker kunt genieten van uw gerecht.

Geniet! Dat doen onze medewerkers ook!

Hartelijke groeten,
Mark Deckers
Eigenaar Tikkie Anders

WELKOM



4x TIKKIE ANDERS
Lunchroom Tikkie Anders
De meest bijzondere lunchroom van Venray. Hier hebben, 
kinderen, jongeren en jongvolwassenen een volwaardige 
baan midden in het centrum van Venray. Zij worden begeleid 
door een team van professionele zorgverleners zodat zij in 
in een veilige omgeving kunnen werken en zichzelf kunnen 
ontwikkelen. Hier wordt niet alleen gewerkt, hier ontstaan ook 
échte vriendschappen.

Zorgkantoor Tikkie Anders
Door heel Brabant, Limburg en Gelderland levert ons team 
zorg en begeleiding aan huis, tijdens activiteiten, op school 
en binnen de muren van de diverse instellingen. Ons team 
bestaat uit verpleegkundigen, verzorgenden, pedagogen, 
agogen en sociaal pedagogisch hulpverleners.

Woon & Logeer initiatief Tikkie Anders
Achter de schermen is Tikkie Anders al jaren bezig om 
een woon en logeerinitiatief te bouwen en de plannen 
worden steeds concreter. Hoe mooi zou het zijn als er een 
“kleinschalig” wooninitiatief zou zijn waar deze kinderen en 
jongeren zich net zo thuis voelen als in het ouderlijk huis.
Een Tikkie Anders maar minstens net zo fijn! 





WARME DRANKEN

Koffie € 2,50

Koffie Decafé € 2,50

Espresso € 2,50

Dubbele Espresso € 3,50

Koffie Verkeerd € 3,10

Cappuccino € 2,70

Moccachino € 2,90

Latte Macchiato € 3,20

Latte Macchiato met smaakje € 3,70
Caramel, Vanille of Chocolade

IJskoffie € 6,10

Warme Chocolademelk € 3,50
De enige echte van Nutricia

Thee € 2,60
Keuze uit diverse smaken verse Puri Tea.
Hiermee steunt u stichting Carelanka *

Verse Muntthee € 3,40
Inclusief honing & citroen

Chai Latte Thee € 3,40
Verkrijgbaar in Spicy, Orange en Lemongrass

* Stiching Carelanka is een organisatie in  
Sri-Lanka waar mensen met een beperking 
een kans krijgen

LUCA

HIER KAN IK WERKEN OP 
MIJN EIGEN TEMPO EN TOCH

IS IEDEREEN BLIJ MET MIJ.



Het volledige assortiment wordt dagelijks dagvers gemaakt door onze kok en zijn kanjers! 

De lekkerste appeltaart van Venray € 3,90

Gebakje van stroopwafel € 4,10

Gebakje van bosvruchten   € 4,10
Op een bodem van bastogne koeken

Brownie fudge   € 4,10
Met walnoot en dadel

Blondie fudge   € 4,10
Met cashewnoot

Brownie naturel   € 3,70

Blondie naturel   € 3,70

IJS

Cool Tikkie Anders   € 6,25
3 bolletjes wisselende ijssoorten naar inspiratie van de Chef

Dame blanche   € 6,25
Boeren roomijs met chocolade saus en slagroom

Banana royal   € 8,25
Boeren roomijs met caramelsaus en slagroom

Grand dessert “Tikkie Anders”   € 10,75
Laat u verrassen door onze chef

* Om de keuze voor u makkelijker te maken kunt u een kijkje nemen in onze gebaksvitrine. 
Daar treft u onze wisselende creaties!

LEKKER AMBACHTELIJK



KOUDE DRANKEN

Verse jus d’orange klein

Verse jus d’orange groot

Fristi

Chocomel - Nutricia

Appelsap

Ranja

FRISDRANK  flesje 25cl.

Coca Cola

Coca Cola Zero

Fanta Orange

Fanta Cassis

Ice Tea

Ice Tea Green
 
Rivella

Tonic

Bitter Lemon

Spa Blauw

Spa Rood

Spa Groen

NADA

IK TEL DE DAGEN
ELKE KEER WEER AF TOT
IK MAG GAAN WERKEN

€ 2,60

€ 2,60

€ 2,60

€ 2,60

€ 2,70

€ 2,70

€ 2,70

€ 2,70

€ 2,70

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,50

€ 3,70

€ 4,70

€ 2,70

€ 2,70

€ 2,70

€ 1,00



Hawaiian   € 5,20
Acerola, Passievrucht, Mango, Kokos, Ananas

Acai € 5,10
Acai, Banaan, Dadels, Havermoutmelk

FRUIT SMOOTHIES

Berry Bomb € 5,20
Passievrucht, Kokos, Mango, Acerola kersen, 
Appel, Ananas

Pitaya € 5,10
Roze pitaya, kokosmelk, Banaan, Cashew 
noten



BIEREN V/D FLES

Bavaria Premium € 2,90

Bavaria Radler Lemon € 3,40

Bavaria Radler Lemon 0.0% € 3,40

Liefmans € 4,10

Palm € 4,10

La Trappe Dubbel € 4,50

La Trappe Witte Trapist € 4,10

La Trappe Blond € 4,50

La Trappe Trippel € 4,90

WIJNEN

Droge witte wijn € 4,30

Zoete witte wijn € 4,30

Rode wijn € 4,30

Rosé € 4,30
JULIUS

HIER KRIJG IK 
COMPLIMENTJES EN DE 

BEGELEIDERS ZIJN 
TROTS OP MIJ



BORRELKAART VOOR DE 
ÉCHTE GENIETER

Bitterballen € 6,50
10 stuks | Pure verwennerij

Mega garnituur € 8,25
16 stuks | Ruime keuze aan heerlijkheden

Lollies van gamba € 6,50
8 stuks | Overheerlijk genieten

Lollies van kip € 6,50
8 stuks | Overheerlijk genieten

Nacho’s € 8,25
Geserveerd met gehakt, paprika, 
spekjes,chilisaus

Vegetarische loempia’s € 7,50
10 stuks | Heerlijk gekruide combinatie van 
taugé, kool en stukjes kip. In een flinterdun en 
knapperig filodeeg jasje

Genieters plank € 16,50
Diverse koude & warme tapasgerechtjes, 
warme snacks, brood, kaas & dips *

*Wij werken uitsluitend met de kazen van de 
kaaskenners. Deze staan elke maandag en 
vrijdag hier op de markt.

TOM

HIER WORDT ER 
ECHT TIJD VOOR MIJ

GEMAAKT



ONTBIJT

Tikkie continentaal € 8,50
Kop koffie of thee
Kleintje jus d’orange of melk 
Sneetje scrambled eggs 
Sneetje met ham, kaas, kip of jam

Tikkie Amerikaans € 8,50
American pancakes

Ontbijt Bowl Acai € 8,50
Griekse yoghurt, granola, vers fruit van het 
seizoen

Ontbijt Bowl Pitaya € 8,50
Granola, vers fruit van het seizoen, honing

Mix ‘t ontbijt € 11,50
Ontbijt bowl naar keuze acai of pitaya American 
pancakes

Uiteraard nemen wij in onze keuken een 
allergie of intolerantie of dieetwens uiterst 
serieus.Vanwege onze kleine keuken is helaas 
kruisbesmetting van allergenen nooit helemaal 
voor 100% uit te sluiten.



SOEPEN  

Tomatensoep € 6,25
Huisgemaaktee vegetarische tomatensoep met 
kruiden, gesereveerd met brood en kruidenboter

Uiensoep € 6,25
Ambachtelijke uiensoep op basis van 
groentebouillon geserveerd met getoast brood 
en brie 

Soep van de chef € 5,75
Vraag het aan onze medewerkers. Geserveerd 
met brood en kruidenboter

Broodplankje € 6,25
Brood met diverse smeersels

Meerprijs glutenvrije producten € 1.00

FEMKE

IK VIND HET LEUK DAT IK 
EEN ÉCHTE BAAN HEB! 
MIJN ZUS EN BROERS 

LEVEREN HIER DE EITJES



MAALTIJDSALADES
GESERVEERD MET BROOD & 
KRUIDENBOTER

Salade carpaccio € 17,25
Bedje van dun gesneden  rundercarpaccio 
met een salade  van o.a. parmezaan, 
zongedroogde tomaat en pesto mayonaise

Vegetarische salade € 16,25
Bedje van hummus met  salade van o.a. 
seizoensgroenten, gegrilde paprika en quinoa

Salade geitenkaas € 16,25
Salade van o.a. warme pikante stukjes kip 
met oosterse groenten

Salade hete kip € 16,75
Salade van o.a. warme pikante stukjes kip 
met oosterse groenten

Salade brie € 16,25
Overheerlijke salade van o.a. lauwwarme brie, 
honing, walnoten en mostermayonaise

Salade gamba € 17,25
Salade van o.a. gamba’s en oosterse 
groenten geglaceerd in een oosterse saus

BOWLS
LEKKER & GEZOND

Poke bowl spicy chicken € 11,50
Sushirijst met als topping o.a. diverse 
groenten, hete kipstukjes, sesamzaad, 
cashewnoten

Poke bowl pink salmon € 11,50
Sushirijst met als topping o.a. diverse 
groenten, gemarineerde gerookte zalm, 
sesamzaad, cashewnoten

Buddah bowl tikkie veggie € 11,50
Sushi rijst met als topping o.a. diverse 
groenten, gebruneerde noten, quinoa

Salade zalm € 17,25
Bedje van gerookte zalm met een salade  
van o.a. zongedroogde tomaat met mosterd-
dillesaus

Met een portie friet +€ 2,75 

Een tikkie kleiner -€ 3,50



TOSTI’S

Tosti ham kaas € 7,25
Tosti van ham, kaas, gedroogde tomaat, 
dadels en mosterdmayonaise

Tosti spek - ham - kaas € 8,25
Tosti van spek, ham, kaas, gedroogde tomaat, 
dadels en mosterdmayonaise

Tosti spek - kip - kaas € 8,75
Tosti van spek, kip, kaas, gedroogde tomaat, 
dadels en mosterdmayonaise

Tosti Hawai € 7,75
Tosti van ananas, ham, kaas, gedroogde 
tomaat, dadels en mosterdmayonaise

Tosti zalm € 9,25
Tosti van zalm, geitenkaas gedroogde tomaat, 
dadels en mosterd-dillesaus

Tosti Tikkie Anders € 8,75
Tosti van gehakt, kaas, gedroogde tomaat, 
dadels en mosterdmayonaise

Tosti Croque Madame € 8,25
Tosti ham en kaas met een spiegelei erover

TIK ‘N EITJE

Uitsmijter € 7,75
Echte uitsmijter, 2 eieren met ham en kaas

Uitsmijter royaal € 10,50
Grote uitsmijter, 3 eieren met ham en kaas

Uitsmijter Tikkie Anders € 10,50
Met spek en frisse salade

Boerenomelet € 11,50
Overheerlijke omelet met diverse groenten



BROODGERECHTEN
GEMAAKT MET 2 DIKKE SNEDEN BROOD

Boterham carpaccio € 10,25
Rundercarpaccio met pestomayonaise

Boterham zalm € 10,25
Dun gesneden gerookte zalm met mosterd-
dillesaus

Boterham gezond € 8,75
Zoals een broodjes gezond hoort te zijn

Boterham filet american    € 8,75
Laat u verrassen

Boterham oude kaas   € 8,75
Oude luxe kaas van de markt met
mosterdmayonaise

Boterham brie € 8,75
Lauwwarme brie met honing en walnoten

Boterham Tonijnsalade € 9,75
Met huisgemaakte tonijnsalade

Brood proeverijtje € 11,25
Sneetje carpaccio
Sneetje oude luxe kaas van de markt
Sneetje tonijnsalade

CLUB SANDWICHES *

Club kip € 11,25
Met o.a. kip  let, spekjes, tomaat, ei,
komkommer en mosterdmayonaise

Club zalm € 11,25
Met o.a. zalm, zongedroogde tomaat,
augurk, dadel en mosterd-dillesaus

Club gezond € 10,25
Zoals een club hoort te zijn met o.a.
ham, kaas, ei, zongedroogde tomaat

Club surf ‘n turf  € 12,25
Met o.a. kalfsfricandeau, bacon,
tonijnsalade, gamba en paprika

Club carpaccio € 11,25
Oude luxe kaas van de markt met
mosterdmayonaise

Club smokey vegan € 11,25
Met o.a. hummus, gegrilde paprika,
zongedroogde tomaat, quinoa

*Alle club sandwiches bestaan uit 3 sneden 
gegrild brood en worden geserveerd met een 
portie chips



WARME GERECHTEN

Rundvlees kroketten € 10,50
Twee ambachtelijke huisgemaakte kroketten op
brood of met friet

Vegetarische kroketten € 10,50
Twee ambachtelijke huisgemaakte kroketten op 
brood of met friet

Broodje hete kip € 11,25
Met o.a. warme pikante stukjes kip met oosterse 
groenten op een witte sesam bol

Lunch plank Tikkie Anders € 16,25
Kleine soep naar keuze, kleine sandwich, kleine
wrap en portie friet

Pasteitje kip & champignons € 11,25
Geserveerd met frietjes en salade

Broodje gehaktbal uit de jus € 9,75
Huisgemaakte gehaktbal op een witte sesam 
bol

Broodje hamburger € 12,75
Huisgemaakte hamburger geserveerd met friet
en huisgemaakte mayonaise

Broodje vegaburger € 12,75
Huisgemaakte vegaburger van o.a. kikkererwt,
sjalot en komijn geserveerd met friet en
huisgemaakte mayonaise

12 uurtje € 13,75
Huzarensalade, kleine uitsmijter, garnituur, een
kroket op brood en een drankje
Keuze uit: Koffie, thee of melk

Saté van kippedijen € 16,75
Met een salade, atjar en kroepoek geserveerd 
met brood of friet



KINDERGERECHTEN Tot 12 jaar

Frietje met een snack € 6,25
Met een frikandel, kroket of kipnuggets

American pancakes € 4,75
2 Pancakes met stroop en poedersuiker 
3 Pancakes € 6,25

Poffertjes (12 stuks) € 6,25
Met stroop en poedersuiker

Kleine uitsmijter € 4,25
Met ham en kaas  

Kindertosti € 4,25

Boterham met jam € 2,75

IETS LEUKS DOEN 
VOOR HET ETEN?
Vraag naar onze kleurplaat of kijk 
in onze kast voor leuke spelletjes.



HIGH BEER € 31,95 p.p.

Anderhalf uur lang keuze uit ons 
ruime assortiment speciaal bieren. 
Elk kwartier serveren onze kanjes 
overheerlijke gerechtjes bij u aan tafel
zodat u samen met uw gezelschap 
kunt genieten van onze bieren en 
spijzen.

Wij zorgen ervoor dat u niets te kort 
komt.

HIGH WINE € 31,95 p.p.

Heerlijk genieten met familie of 
vrienden, of u nu iets te vieren heeft of 
niet. Kom anderhalf uur lang genieten 
van onze heerlijke huiswijnen met elk 
kwartier een overheerlijk gerechtje. 
Alles bereid in onze eigen keuken.

Laat u culinair verwennen.



HIGH TEA  € 23,25 p.p.

Gezellig “ theeleuten” met familie, vrienden of collega’s terwijl u 
geniet van een keur aan lekkere gerechtjes. Als binnenkomer een 
heerlijke amuse, gevolgd door een verrassingssoepje. Na deze 
aangename starters komt er nog een gang met een verse salade 
en een gang met een heerlijk belegde sandwich. De high tea 
word afgesloten zoals het hoort met een drieluik van zoetigheden. 
Uiteraard kunt u tijdens de high tea onbepekt genieten van onze 
ruime keuze aan diverse theesoorten.Bent u geen “thee-fan”, dan 
kunt u ook kiezen voor een lekkere kop koffie!

KINDER HIGH TEA  Voor kinderen tot 12 jaar € 13,25 p.p.

Wilt u uw kinderen laten mee genieten van een high tea dan hebben 
wij speciaal een Kinder High Tea. De kinderen krijgen als starter 
een hartige lolly van de chef gevolgd door een kleine tomatensoep, 
kinder tosti en als afsluiter een zoet dessert.

Uiteraard nemen wij in onze keuken een allergie/intolerantie of dieetwens uiterst 
serieus. Vanwege onze kleine keuken is helaas kruisbesmetting van allergenen nooit 
helemaal voor 100% uit te sluiten.



VOLG ONS OP ONZE DIVERSE SOCIAL MEDIA,
CHECK IN OP ONZE FACEBOOK OF BEKIJK ONS

GEWOON EENS OP ONZE WEBSITE

Bijf op de hoogte van al het laaste nieuws. Via 
onze kanalen facebook en/of instagram

Voor alle informatie over onze lunchroom, 
zorgkantoor of woon & logeren, neemt u een 
kijkje op onze website www.tikkieanders.nl

Voor alle informatie over de stichting Allstarz en 
alle clubs kijk op de site van www.allstarz.nl



TIKKIE ANDERS 
HOOFDSPONSOR VAN 
STICHTING ALLSTARZ!

Als jongetje van 12 is Mark (eigenaar 
van Tikkie Anders) gestart met 
zijn vrijwilligerswerk bij deze club 
kinderen. Op zijn 18e heeft Mark deze 
club overgenomen en inmiddels heeft 
hij er een zelfstandige stichting van 
gemaakt. In meer dan 22 jaar tijd is 
Mark slechts 4 keer afwezig geweest. 
Hij is er altijd voor deze kinderen, hun 
broertjes, zusjes en hen ouders. Dit 
doet hij niet alleen via Tikkie Anders 
maar ook belangeloos via “Stichting 
AllstarZ” de stichting waar iedereen 
van “A” tot “Z” welkom.

De visie van Mark is “als het met hem 
goed gaat, wil hij er ook belangeloos 
voor zorgen dat het met anderen ook 
goed gaat” Dit doet hij middels zijn 
wekelijkse vrijwilligerswerk voor zijn 3 
stichtingen samen met meer dan 70 
vrijwilligers.

Voor Mark is dit zijn wekelijkse 
cadeautje, hier is hij trots op en hier 
haalt hij ongelofelijk veel voldoening 
uit naast zijn werk voor Tikkie 
Anders.

Omdat de kinderen slechts een klein 
bedrag per jaar betalen voor deze 
clubjes sponsort Mark via zijn bedrijf 
Tikkie Anders het merendeel van de 
kosten van deze stichtingen. Tikkie 
Anders mag zich dan ook de trotse 
hoofdsponsor noemen van Stichting
AllstarZ. 

Bel 0478-852936 of neem eens een 
kijkje op www.AllstarZ.nl





Hartelijke groeten namens 
het management van Tikkie Anders

Mark Deckers, Eigenaar Tikkie Anders Nederland
Zoë Siebert, Manager Zorg, Dagbesteding & Wonen Venray
Pascal Brons, Operationeel manager, Dagbesteding & Wonen Venray

BEDANKT!



Openingstijden
Ma 09:30 - 17:00
Di 09:30 - 17:00
Wo 09:30 - 17:00
Do 09:30 - 17:00
Vr 09:30 - 17:00
Za 09:30 - 17:00
Zo Gesloten *

* Met uitzondering van koopzondagen en evenementen

Contactgegevens
Henseniusplein 12
5801 BB Venray

0478-852936
info@tikkieanders.nl

www.tikkieanders.nl

eten en drinken bij bijzondere mensen


