CATERING

ONTBIJT

Vergaderarrangement
Bestaande uit:
Onbeperkt koffie, thee, water (plat en
bruisend), sap en een assortiment aan
lekkernijen (de gehele dag)
€ 7,50 p.p.

French Breakfast
Een eenvoudig ontbijt met verse jus,
croissants, boter, jam, thee en verse koffie!
€ 10,- p.p.

Dutch Breakfast
Diverse broodjes met gevarieerd beleg, eitje,
verse jus, croissants, boter, jam, cornflakes,
yoghurt, thee en verse koffie!
€ 17,50 p.p.

Vraag naar de mogelijkheden…
Heeft u specifieke wensen of dieetwensen?
Wij passen het voorstel erop aan. Neem
gerust contact op voor de mogelijkheden.

Prijzen excl. btw

CATERING

LUNCH

Belegde broodjes
Diverse belegde broodjes
Melk en karnemelk inbegrepen
€ 12,50 p.p.

Soep met broodjes
Diverse luxe belegde broodjes met
huisgemaakte soep.
Jus, Melk, Karnemelk inbegrepen
€ 15,- p.p.

Healthy lunchbuffet
Een uitgebreid lunchbuffet bestaande uit een
assortiment aan verse broodjes en luxe
ingrediënten, samengesteld uit gezonde
streekproducten.
Jus, Melk, Karnemelk, vers fruit inbegrepen
€ 17,50 p.p.
Vraag naar de mogelijkheden…
Heeft u specifieke wensen of dieetwensen?
Wij passen het voorstel erop aan. Neem
gerust contact op voor de mogelijkheden.

Prijzen excl. btw

CATERING

BORREL/BREAK

Healthy zoet
Even een gezonde oppepper nodig tijdens
uw meeting? Wij zorgen een heerlijke
smoothie, een fruitspies of een gezonde
reep? Een combinatie is ook mogelijk!
€ 5,- p.p.

Healthy zout
Liever een hartig tussendoortje? Wat denkt u
van een variatie van rauwkost met dip,
gezonde noten en hartige cake? Een
combinatie is ook mogelijk!
€ 5,- p.p.

Luxe warme en koude hapjes
Een lekker borrelhapje na uw vergadering?
Wij serveren een assortiment aan luxe warme
en koude hapjes. U kunt zelf het assortiment
samenstellen.
€ 3,75 p.p. (voor 2 hapjes)
€ 7,50 p.p. (voor 4 hapjes)
Bittergarnituur
Een bitterbal wordt altijd gewaardeerd!
Uiteraard kunnen wij u tijdens de borrel ook
voorzien van een bittergarnituur bestaande
uit bijv. bitterballen, kipnuggets en
vegetarische loempiaatjes
€ 1,50 p.p. (per ronde)
Prijzen excl. btw

CATERING

DINER

Plateservice
Een snelle hap na uw vergadering? Dat
behoort tot de mogelijkheden. Vraag naar
de mogelijkheden voor de verschillende
gerechten.
€ 18,50 p.p.

1 tot 3 gangen diner
Luxe dineren na uw bijeenkomst kan in het
gezellige Dutch Café of in de Dutch Bar. De
menu’s wisselen per seizoen. Vraag naar de
mogelijkheden voor de gerechten.
€ 21,50 p.p. | € 27,50 p.p. | € 34,50 p.p.

Buffet
Bij grotere groepen verzorgen wij een
uitgebreid buffet (met of zonder dessert). Wij
houden van bourgondisch! Alles wordt vers
samengesteld! Vraag naar de
mogelijkheden.
€ 32,50 p.p. | € 36,- incl. dessert
Walking dinner
Wilt u tijdens uw evenement over een langer
tijdsbestek genieten van heerlijke gerechtjes?
Kies dan voor een walking dinner! Vraag naar
de mogelijkheden.
€ 39,50 p.p. 5 gangen
€ 47,50 p.p. 6 gangen
Prijzen excl. btw

