LUNCH/ BRUNCH 2018 € 25,00 vanaf 8 personen
Soep van het seizoen
Diverse sandwiches op desem meergranenbrood zoals:
Texelse boerenkaas- Scharrelei
Gerookte zalm- Cream cheese
Gekruide kip- Zaanse mosterd
Serranoham- Augurk
Vers fruit shake
Caesar salad
Warme Tartelette geitenkaas met vijgen
BlueBerry muffin
Vanaf 15 personen wordt dit op een buffet geserveerd.

Daar waar wij uitsluitend met verse producten werken, spijt het ons voor de soms ontbrekende marktaanvoer, wij zullen zorgen voor een
passend alternatief. Heeft u een allergie? Meld het ons!
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Koffietafel € 19,50 per persoon vanaf 5 personen
Kopje soep
***
Croissants
Diverse soorten broodjes
Vleeswaren
Kaassoorten
Gekookte eieren
Warm gerechtje
Koffie/thee/melk
Aanvulling: Kan verse jus d’orange (1 liter) à € 17,00

Daar waar wij uitsluitend met verse producten werken, spijt het ons voor de soms
ontbrekende marktaanvoer, wij zullen zorgen voor een passend alternatief.
Heeft u een allergie? Meld het ons!
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DIVERSE SNACKS EN ZOETIGHEDEN
Ook heel geschikt als snackbreak tijdens uw vergaderingen
Saucijzenbroodje € 4,00
Broodje kroket € 3,75
Groente Pasteitje € 3,50
Kopje soep € 5,75
Fruitsalade € 3,75 p.p
Assortiment gemengd gebak € 4,50 p.p
Blueberry muffin € 3,50 p.p
Zoete selectie : bestaande uit: mini muffin, Chocolade brownie,
Appelkoek, amandelbroodje, gevulde koek € 2,75 per stuk

Healthy snack break
Handfruit € 1,50 per stuk
Nutrition bar € 2,75 per stuk
Fruit smoothie € 3,50 per stuk
Koffie/Thee per kan (alleen in vergaderzalen) € 18,00 (12 kopjes)
Diverse Broodjes en sandwiches:
Tijdens uw vergadering, ontvangsten, recepties, condoleances
kunnen wij diverse rijkelijk belegde broodjes serveren:
Belegde zachte broodjes: € 3,75
Deze broodjes zijn belegd met tomaat, sla en komkommer en
jonge kaas, komijnen kaas, achterham, gekookte worst en rosbief met dressing.
Luxe harde broodjes: € 4,50
Deze harde broodjes zijn belegd met tomaat, sla en komkommer en gerookte zalm, brie, rauwe
ham, carpaccio en boerenkaas met dressing.
Diverse meergranen brood sandwiches (te bestellen vanaf 16 stuks)
Serranoham, Boerenkaas, Rosbief, Gekruide kip € 3,75
N.B. deze broodjes dienen 2 werkdagen van te voren besteld te worden.
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