
 
 
 
De items op deze kaart zijn te bestellen v.a. 10 personen, tenzij anders aangegeven. 

Prijzen zijn incl. btw. 

 

LUNCH 

toast mix      € 7,50 per persoon 

assortiment divers belegde toasts (2 p/p) incl. garnish en salade 

toast & brood      € 8,50 per persoon 

assortiment beleg, diverse toasts en overige broodsoorten incl. salade 

salades  & toast     € 10,00 per persoon 

assortiment salades (o.a. eiersalade, zalmsalade)  met diverse toasts 

broodtaart mix      € 10,00 per persoon (vanaf 15 pers.) 

assortiment divers belegde broodtaartpunten incl. salade 

soep       € 3,00 per persoon 

soep van de dag 

 

KOFFIE | THEE | DIVERSEN 

koffie (kan, ca. 12 kopjes)     € 12,50 

thee (kan, ca. 8 kopjes)     € 7,50 

mineraalwater (1 ltr.)     € 4,00 

frisdranken      € 2,20 

biologische sappen in fles    € 2,40 

jus d’orange (1,5 ltr.)     € 17,50 

melk (1 ltr.)      € 5,00 

karnemelk (1 ltr.)     € 5,00 

koekjes (assortiment per 5 stuks)   € 2,50 

mini-taartjes (1-persoons, per stuk)   € 3,00     

 

handig voor bijeenkomsten/vergaderingen 

warm welkom (ontvangst)    €  3,50 per persoon 

koffie/thee/water/koekjes  

vergader-arrangement     €  5,00 per persoon/per dagdeel (4 uur) 

koffie/thee (elk uur ververst) 

 

HAPJES 

bittergarnituur mix     € 3,00 per persoon 

assortiment warme bittergarnituur, ook vega  

vega mix      € 3,00 per persoon 

assortiment warm en koud vegetarisch 

bladerdeeg mix     € 4,00 per persoon 

assortiment bladerdeeghapjes met diverse vullingen, ook vega  



 
 
 
De items op deze kaart zijn te bestellen v.a. 10 personen, tenzij anders aangegeven. 

Prijzen zijn incl. btw. 

 

DINER 

 

10-20 personen 

plate service       € 11,00 per persoon 

pasta met keuze uit de volgende sauzen: 

zeevruchten in umido (stoof van fruits de mer, tomaten, kruiden en gemberwortel) 

pulled chicken, courgette blokjes, romige groene pepersaus 

blauwe kaassaus met diverse groente en quorn. (vegetarisch) 

*incl. side-salad 

 

v.a. 20 personen 

buffet        € 17,50 per persoon 

koud 

groene salade met tomaatjes, gegrilde paprika en augurkblokjes met een rode ui dressing 

groene salade met geitenkaas, komkommer en mais met een yoghurt dressing 

brood met kruidenboter en roomboter 

palmharten 

 

warm 

tagliatelle 

rijst 

diverse vissoorten met schaaldierensaus 

pulled chicken in romige groene pepersaus 

blauwe kaassaus met kip van de vegetarische slager 

gemengde groente 

oosterse kikkererwtenstoof op een bedje van bladspinazie 

 

nagerecht 

chocolade bavaroise met aardbeien en slagroom 

 

 


