MENU XL

Dàt is pas lekker
vergaderen
Ontbijt
★ Vroege vogels

★ Acai bowl

Diverse belegde harde broodjes,

Stel zelf een acai bowl samen met fruit

croissants en zoetigheden.

en diverse toppings. Deze worden ter
plekke vers bereid. Daarbij serveren wij

★ Sportief

bio smoothies in diverse smaken.

Yoghurt, kwark en vruchtenyoghurt
met vers handfruit, diverse muesli’s en

Bij het ontbijt schenken we koﬃe,

verschillende noten & zaden.

thee, water, melk en sappen.

Parkeren
Sta je een hele dag geparkeerd in

Bestellen?

een van de omliggende parkeer-

Bel met ons hospitality team.

garages? Maak dan gebruik van

085 773 7703

onze voordelige uitrijkaarten.

NB. Ontbijt mogelijk tot 11 uur en lunch tot 16 uur.
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MENU XL

Dàt is pas lekker
vergaderen
Speciaal voor grote(re) groepen bieden wij in
aanvulling op onze standaard menukaart extra
keuzemogelijkheden.

work space for professionals

Dàt is pas lekker
vergaderen
Broodjes lunch
★ Luxe broodjes

★ Focaccia & Rustico

Diverse luxe harde broodjes met beleg

Assortiment verse broodsoorten.

zoals mozzarella, carpaccio, zalm,

Ambachtelijk bereid en heerlijk belegd

eiersalade, filet american en

met de dagverse ingrediënten.

kruidenkaas.

★ Vegan
★ Broodjes, salade, soep
100% vegetarisch en veganistische
Diverse luxe harde broodjes met

lunch met open belegd donker brood.

salades en soep.

Ambachtelijk bereid en heerlijk belegd
met de dagverse ingrediënten.

★ To Go
Lunchpakketje om mee te nemen met
3 halve belegde pistolets en een flesje
verse jus d'orange of appelsap.
Eventueel uit te breiden met soep,
muffin of handfruit.

Bij de lunch schenken we koffie, thee,
water, melk en sappen.

NB. Ontbijt mogelijk tot 11 uur en lunch tot 16 uur.
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Dàt is pas lekker
vergaderen
Oosterse lunch

carpaccio, wasabimayonaise,
komkommer, rettich, tuinkers, zeezout,

★ Flaguettes

sesam | Kip – Vietnamese kip,
ingelegde spitskool, wortel, bosui,

Flaguettes met oosters beleg en

taugé, chili | Tonijn – Tonijnsalade, olijf,

een kopje soep.

rode ui, paprika, yoghurt, kruidensalsa

★ Flaguettes & salade

Soepen

Flaguettes met oosters beleg,

Geroosterde tomaat – Prei, nigella,

een kopje soep en salade.

cayennepeper | Pompoen – Groene
linzen, gember, zoete aardappel, chili |

Vanaf 10 personen en op basis
van onderstaand assortiment.

Pastinaak – Komijn, citroen, peterselie |

Flaguettes (broodjes)

Salades

Feta – Gegrilde paprika, walnoot,
granaatappelmolasse, peterselie |

Fattoush – Romaine sla, komkommer,

Halloumi – Zoete aardappel, gegrilde

radijs, granaatappel, sumac brood,

aubergine, rode ui, kikkererwt, rucola |

chips | Coleslaw – Spitskool, rode kool,

Kaas – Gegrilde courgette, tomaatgemberspread, mache, tomaat |

munt, Thaise basilicum, bosui, wortel,
kom-kommer, koriander, veldsla,

Lam – Lamsham, tzatziki, rode biet,

sesam

Courgette – Kokos, citroengras, bosui

wilde tomaat, bosui, munt, peterselie,

red chard, munt | Rund – Japanse

NB. De samenstelling van de Oosterse lunch kan per seizoen variëren.
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Dàt is pas lekker
vergaderen
Zoete break

★ Taart

★ Sweet pastries

Een hele taart, vers van de bakker.

Bananenbrood , worteltaartjes en

★ Petit fours met logo

diverse muffins.
Smakelijke petits fours mét eigen logo

★ French pastries

of andere gewenste opdruk.

Mix van friandises, koffielollies en
macarons.

Dranken

★ Healthy bar

★ Koffie, thee, water

Een verse volkorenreep boordevol met

Koﬃe, thee en (fruit) water gedurende

noten, caramel en zuidvruchten.

een dagdeel of de gehele dag.

★ Smoothies

★ Cool drinks

Kies uit een Yoghurt Smoothie of een

Een assortiment gekoelde frisdranken

van onze Bio Smoothies : Berry Bomb,

met een aantal verrassende keuzes.

Hawaiian of Lovely Green.

★ Home-made Ice Tea
★ Selected Fruits
Verse verfrissende iced tea, geserveerd
Handfruit uit ons dagvers assortiment.

met munt, citroen en aardbei
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Dàt is pas lekker
vergaderen
Middagsnack

Borrelhapjes

★ Houben's delight

★ Bittergarnituur

Een mix van de echte Houben mini-

3 rondes met diverse gefrituurde

worstenbroodjes in diverse smaken.

snacks. Ook vegetarisch mogelijk.

Ook halal en vegetarisch mogelijk.

★ Oosters
★ Crunch
3 hapjes per persoon uit een
(On)gezouten noten, groentechips

assortiment van Oosterse party bites

en gedroogd fruit.

met verse springrolls, kofteballetjes,
mini-pita's, Turkse theeglaasjes, mini

★ Wraps

worstenbroodjes en vegetarische
pasteitjes.

Diverse wraps met vlees, vis en
vegetarisch beleg.

★ Mediterraans

★ Crudité

Kies 4 stuks uit onderstaand party bites
assortiment met onder meer crispy

Shot-glass met kruidige hummusdip

cups, grasprikkers, Blini's, pulled

en diverse soorten rauwkost.

chicken, kwartelpootje, gehaktballetje
en gamba's.
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Dàt is pas lekker
vergaderen
Borrelhapjes

(vervolg)

Drankjes

★ Hollandse plank

★ Wijn, bier en fris

Jong belegen kaas, droge worst,

Wij schenken gedurende 1, 2 of 3 uur

notenarsenaal, kaasstengels,

diverse frisdranken, bier (ook

mosterddip, cournichons en

alcoholvrij), witte en rode wijn.

amsterdamse uitjes.

Inclusief een zoutje of een mix van
borrelnootjes.

★ Italiaanse plank
Krokante breadsticks, Aïoli en
tapenades, diverse hamsoorten,
gemarineerde olijven, gemengde
noten, paddenstoelen in knoflookolie.

★ Latin plank
Willy nachochips met huisgemaakte
tomatensalsa, pinmientos padron met
grof zeezout, chorizo, gemarineerde
olijven, gekruide babymais met frisse
paprikamayonaise, notenarsenaal.

Bestellen?
Bel even met ons hospitality team.

085 773 7703
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Dàt is pas lekker
vergaderen
Dinerbuffet
★ Hollands

★ Food Festival

Een buﬀet van stevige gerechten met

Wie maakt de lekkerste, spectaculairste

verse groente van de Nederlandse

of spraakmakendste streetfood?!

landerijen.
Je kunt kiezen uit 1 tot 4 van de

★ Italiaans

volgende foodcorners: Burgerbar,
Satébar, Hotdogbar, Noodlebar,

Een mooi 3 gangen-buﬀet. Op de

Tacobar en Fruitkraam.

tafels tevens garnituren waarbij verse
ingrediënten de aandacht trekken.

★ Spaans
Tapas overal. Op tafel bij binnenkomst,
warme gerechten op het buﬀet! Een
gezellige maaltijd!

★ Walking Dinner

Bestellen?

In een heus Streetfood walking dinner

Bel even met ons hospitality team.

van 2,5 uur nemen we je mee op

085 773 7703

wereldreis langs de straten van Hong
Kong, New York en Florence!

* inbegrepen bij onze vergaderarrangementen
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★
Mis je nog iets of heb je
speciale wensen? Neem dan
vooral contact met ons op.

✆ 085 773 7703

work space for professionals

MENU XL

Dàt is pas lekker
vergaderen
Menu & prijzen
Alle prijzen zijn per
persoon en exclusief
btw. tenzij anders
aangegeven.

Ontbijt
Vroege vogels
Sportief
Acai Bowl

€ 12,50
€ 12,50
€ 15,00

Broodjeslunch
Luxe broodjes
+ salade & soep
ToGo v.a.
Focaccia
Vegan

€
€
€
€
€

Oosterse lunch
Flaquettes
Flaq. & Salade

€ 16,00
€ 17,50

13,50
17,50
13,50
16,00
19,50

Al deze items zijn te bestellen vanaf 30 personen.

Zoete break
Sweet Pastries
€ 3,00
French Pastries
€ 4,50
Healthy Bar
€ 3,00
Yoghurt Smoothie € 3,00
Bio Smoothies
€ 3,50
Selected Fruits
€ 2,50
Petit Fours
€ 4,25
Hele taart, v.a. € 24,00
Middagsnack
Houben's Delight
Crunch
Wraps
Crudité

€
€
€
€

3,00
3,00
6,00
3,75

Dranken
Koffie - dagdeel € 7,50
Koffie – dag
€ 12,50
Cool drinks
€ 3,00
Home-made Ice Tea € 3,00

1 van 2

Dàt is pas lekker
vergaderen
Menu & prijzen
Alle prijzen zijn per
persoon en exclusief
btw. tenzij anders
aangegeven.

Borrelhapjes
Bittergarnituur
Oosters
Mediterraans
Hollandse plank
Italaanse plank
Latin plank
Wijn, bier
Borrel – 1
Borrel – 2
Borrel – 3

Diner
Hollands
Italiaans
Spaans
Walking Dinner
€ 4,25
€ 8,50
€ 10,50
€ 5,50
€ 5,00
€ 5,50

en fris
uur
€ 12,50
uur
€ 17,50
uur
€ 20,00

Al deze items zijn te bestellen vanaf 30 personen.

€
€
€
€

23,00
35,00
35,00
38,00

Tip Een (extra) voor- of
nagerecht bij het diner?
Neem contact op voor de
mogelijkheden.
Food Festival
1 foodcorner
2 foodcorners
3 foodcorners
4 foodcorners

€ 8,50
€ 17,00
€ 25,50
€ 34,00

2 van 2

