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Welkom bij Igluu Den Haag. Wij zien graag dat onze gasten het hier naar de zin

Ontbijt

Lunchbuffet

hebben. Dus mocht je nog iets missen of heb je trek in iets lekkers, wil je een lunch
bestellen of de middag afsluiten met een borrel? Laat het ons dan even weten!
Je kunt ons bereiken via de receptie of bel even met nummer 085 773 7703.

★ Continental

€12.50

★ Standaard1

€22.50

Croissant met jam en roomboter, een

Twee koude gerechten (groene salade

gekookt eitje, yoghurt met granola,

met tomaat, komkommer, rode ui en

vers fruit en jus d'orange.

croutons en brood met diverse

Snel iets lekkers?

Parkeren

smeersels) en vier warme gerechten

Smakelijke en dorstlessende menu-

Heb je je auto geparkeerd in één

(kipdij met portsaus, vegetarische

items voor een aantrekkelijke prijs.

van de omliggende pakeer-

★ Vers fruit

€ 2.50

garages? Maak dan gebruik van
onze voordelige uitrijkaarten.

★ Zoete inval

€ 2.50

★ Frisdrank

€ 3.00

★ Middagbreak

€ 6.00

Broodjeslunch

lasagne, aardappelgratin en gegrilde
groente).

★ Basis

€14.50
★ Luxe italiaans1 €24.50

Luxe belegde broodjes met divers
Drie koude gerechten (salade van

beleg.

Een gekoeld frisdrankje en crudité,

Schrijfwaren
Een flip-over, notitieblokjes of
pennen? We hebben verschillende
bij te bestellen extra's op voorraad.

noten met gedroogd fruit of een

gegrilde courgette met avocado en

★ Luxe

€19.50

groente salade en brood met diverse
Luxe belegde broodjes met divers

smeersels) en zes warme gerechten

beleg met een soep of een salade.

(Italiaanse gehaktballetjes met
tomatensaus, vis stoofpotje met

muffin, kaas- of saucijzenbroodje.

★ Happy Hour

€16.50

Een uurtje borrelen met 3 rondes
bittergarnituur.

zongedroogde tomaten, gegrilde

Bestellen?
Bel even met ons hospitality team.

Bij het ontbijt en lunch schenken we

roomsaus, penne carbonara,
vegetarische lasagne, roseval

koffie, thee, water en sappen.

aardappel uit de oven en ratatouille)

085 773 7703
1) bij groepen kleiner dan 20 personen geldt een toeslag van € 3,50 p.p.
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★ Mediterraans1

(vervolg)

€24.50

Snacks
★ Zoete inval

Drie koude gerechten (meloen met

Een mix van heerlijke mini

Spaanse ham, Spaanse tomatensalade

chocolaatjes.

€2.50

met olijven en rode ui en brood met
diverse smeersels) en zes warme

★ Vers handfruit

€2.50

gerechten (runderstoofpotje met
chorizo, pangafilet met Provençaalse

Dagvers handfruit van het seizoen.

saus, gamba Pil Pil, vegetarische
lasagne, aardappelgratin en in

★ Zoete break

€4.00

knoflook gebakken champignons).
Een wisselend assortiment van muffins,
luxe haverkoeken, XL chocolate chip
cookies, muesli bars met druiven of
een mix van luxe koeken.
★ Hartige break

€4.00

Een wisselend assortiment van crudité

Dieetwensen
Al onze catering is ook halal,

(snackgroenten met hummus dip),
studentenhaver met gedroogd fruit of

vegetarisch, veganistisch, gluten-

een kaas- of saucijzenbroodje.

en lactose vrij te verkrijgen

1) bij groepen kleiner dan 20 personen geldt een toeslag van € 3,50 p.p.
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Dranken

Borrelhapjes
★ Bittergarnituur

€4.75

Dinerbuffet
€ 3.00

Een assortiment van gekoelde
frisdranken.

3 rondes bittergarnituur.

★ Plank Nippon

★ Frisdrank

€7.50

Standaard borrelplank met o.a. 1 soort
worst, toastjes, 1 soort kaas, gevulde

€9.95

★ Standaard1

€28.00

Italiaans - drie koude gerechten

Indisch - o.a. atjar (zoetzure

(salade van gegrilde courgette met

komkommer), kroepoek, gebakken

avocado en zongedroogde tomaten,

uitjes, sambal, spekkoek, nasi kuning,

★ Borrel 1 uur

€12.50

gegrilde groente salade en brood met

mihoen goreng, daging rendang,

★ Borrel 2 uur

€15.00

diverse smeersels) en zes warme
gerechten (Italiaanse gehaktballetjes

kipsaté, sambal goreng boontjes,
sambal goreng telor (gekookt eitje in

met tomatensaus, vis stoofpotje met

sambalsaus).

★ Borrel 3 uur

€20.00

★ Borrel 4 uur

€25.00

chilipepertjes en snackgroenten.

★ Plank Elyata

Dàt is pas lekker
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roomsaus, penne carbonara,
vegetarische lasagne, roseval

★ Nagerechten

€7.50

aardappel uit de oven en ratatouille).

Uitgebreide borrelplank met o.a. 2

Chocolademousse, tiramisu

soorten worst, toastjes, 2 soorten kaas,

Tijdens deze borrels schenken wij

Mediterraans - drie koude gerechten

traditioneel, tiramisu rood fruit,

gevulde chilipepertjes, snackgroenten,

onbeperkt bier, wijn, fris en sappen.

(meloen met Spaanse ham, Spaanse

cheesecake, appeltaart met vanillesaus,

olijven en quinoa chips.

Inclusief tafelgarnituur.

tomatensalade met olijven en rode ui

chocolade truffeltaart.

en brood met diverse smeersels) en

★ Plank Proza

zes warme gerechten (runder-

€12.50

Luxe borrelplank met o.a. 2 soorten
worst, toastjes, 2 soorten kaas,

Bestellen?

tapenade, gevulde chilipepertjes,

085 773 7703

snackgroenten en bittergarnituur.

NB. De borrelhapjes zijn ook vegetarisch verkrijgbaar.

stoofpotje met chorizo, pangafilet met

Bel even met ons hospitality team.
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Provençaalse saus, gamba Pil Pil,
vegetarische lasagne, aardappelgratin

Dieetwensen

en in knoflook gebakken

vegetarisch, veganistisch, gluten-

champignons).

en lactose vrij te verkrijgen

Al onze catering is ook halal,

1) bij groepen kleiner dan 20 personen geldt een toeslag van € 3,50 p.p.
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(vervolg)

★ Shared dining

€35.00

★ Barbecue

€32.50

Er zullen drie gangen worden

Geniet van een barbecue, bestaande

geserveerd, bestaande uit shared

uit diverse koude en warme

dining gerechten en gerechten die in

gerechten, op één van onze zonnige

buffetvorm worden aangeboden.

dakterrassen.

Geschikt voor groepen groter dan 30

Geschikt voor groepen groter dan 40

personen.

personen.

★ Walking dinner

★
Mis je nog iets of heb je
speciale wensen? Neem dan
vooral contact met ons op.

✆ 085 773 7703

€42.50

Er zullen vier gangen worden
geserveerd, waarbij kleine gerechten
worden aangeboden die makkelijk
staand te eten zijn.
Geschikt voor groepen groter dan 60
personen, gedurende maximaal 4 uur.

Bestellen?
Bel even met ons hospitality team.

085 773 7703
work space for professionals

