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Gezonde en betaalbare maaltijd
Voor bewoners van IJburg
Iedere dinsdag 17.45 - 19.30 uur
Voor €5,IJburg College (Pampuslaan 1, Amsterdam)
Eet je gezellig mee?

Wat wordt de naam van het buurtrestaurant?
Wat is jouw idee?
Doe nu mee met de prijsvraag!

Buurtrestaurant IJburg College
De maaltijden van het Buurtrestaurant worden vanaf dinsdag 24 augustus geserveerd in
het IJburg College. We zijn gestopt met de afhaalmaaltijden. Dit was een tijdelijke
werkwijze vanwege de corona-maatregelen.
Ons Buurtrestaurant is een plek voor ontmoeting en waar buurtbewoners terecht kunnen
voor een betaalbare maaltijd. Het is ook een plek waar leerlingen van het IJburg College
en buurtbewoners met passie en kennis van koken aan de slag kunnen en waar zij hun
talent hiervoor kunnen ontdekken, competenties kunnen ontwikkelen en inzetten.
Wat eten we?
Het menu bevat toegankelijke, verantwoorde en met zorg bereide maaltijden voor een
lage prijs. De gerechten worden samengesteld en klaargemaakt door vrijwilligers uit de
buurt. Het menu verschilt per week en bestaat vaak uit een voor,- hoofd- en nagerecht.
Reserveren
Je kunt tot een dag van te voren reserveren via buurtrestoijtje@gmail.com
Wanneer?
Het Buurtrestaurant is open op dinsdag van 17.45 – 19.30 uur.
De inloop begint om 17.45 uur en om 18.00 uur wordt het voorgerecht geserveerd.
Kosten
De maaltijd kost € 5,-. Je kunt ter plekke met cash of pin betalen.
Waar?
IJburg College, Pampuslaan 1, 1087 HP Amsterdam
We doen het samen
Het buurtrestaurant is een samenwerking van Dynamo en het IJburg College.
www.dynamo-amsterdam.nl/activiteiten/buurtrestaurant-ijburg-college
ijburgcollege.nl/ijbc-in-de-buurt/restaurant

Prijsvraag nieuwe naam. Doe je mee?
Wat wordt de nieuwe naam van het Buurtrestaurant IJburg College? Wat is jouw idee?
Doe mee met de prijsvraag. Stuur jouw idee (vóór eind september) naar
buurtrestoijtje@gmail.com. Je maakt kans op 4 gratis maaltijden in het
buurtrestaurant. Kom dan gezellig met jouw buren een keer gratis eten.

