MENU XL

Dat is pas lekker
samenkomen
★
Speciaal voor grote(re)
groepen bieden wij een extra
uitgebreide menukaart met
voor ieder wat wils.

MENU XL

Dat is pas lekker
vergaderen
Ontbijt

Lunch by Victoria

Begin de dag vol energie met
één van onze ontbijt bowls.

‘Hip, maar chique’ zijn de juiste
woorden om huiscateraar Victoria
by Goyvaerts te omschrijven.

★ Yoghurt Bowl
Yoghurt met vers fruit en
granola.

★ Acai Bowl
Van amandelmelk, rood fruit en
granola.

★ Early Bird
Belegde harde broodjes gekookt
eitje, croissants en zoetigheden.

★ Broodjeslunch

Diverse harde broodjes met beleg
zoals brie, filet americain en
tonijnsalade.
★ Broodjeslunch Deluxe
Diverse luxe harde broodjes met
beleg zoals caprese, runderlende
en tataki van tonijn.
★ Warm lunchbuffet

Keuze tussen diverse buffetten,
geserveerd met brood en vers
gebakken groenten.

GOING GREEN
★ Veggie & Vegan lunch

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

Open belegd donker brood met
een vegetarisch en vegan beleg.
NB. Ontbijt mogelijk tot 11 uur en lunch tot 16 uur.
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MENU XL

Dat is pas lekker
vergaderen
Zoete break
Iets gezonds of gewoon lekkers
bij aanvang of in de pauze.

★ Pinkie’s pastries
Mix van bananenbrood ,
worteltaartjes en diverse muffins.

★ Petit pastries
Mix van friandises, koffielollies en
macarons.

★ Healthy bar
Repen gevuld met fruit en noten.

★ Vers fruit
Onbeperkt dagvers handfruit
gedurende de bijeenkomst.

★ Hele taart
Hele appeltaart, worteltaart of
red velvet taart, vers van de
bakker.

NOW IT‘S GETTING
PERSONAL!
★ Petit fours met logo
Maak je bijeenkomst nog
persoonlijker en serveer petit
fours met eigen logo of een
andere gewenste opdruk..

-3-

MENU XL

Dat is pas lekker
vergaderen
Hartige break
Warme en koude hartige snacks
lekker als 4-uurtje.
★ Houben worstenbroodjes
Mix van Houben mini’s in diverse
smaken. Ook halal en
vegetarische worstenbroodjes
verkrijgbaar.

★ Mini panini’s
Keuze uit caprese of kip pesto
★ Crudité
Diverse soortenrauwkost met
humusdip.
★ Spicy meatballs

Gehaktballetjes van kipgehakt
met een spicy laagje, geserveerd
met mosterdmayonaise
★ Noten & chips
Mix van noten en groentechips.
★ Mini wraps
Met beleg zoals carpaccio,
mozzarella en spicy kip.
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MENU XL

Dat is pas lekker
vergaderen
Dranken

Drank arrangementen

Een frisse dorstlesser om je pauze
uit te breiden.

Onbeperkt drankjes gedurende
een vooraf te bepalen tijdsduur.

★ Frisdranken

★ Koffie, thee en fruitwater

Uitgebreid assortiment van
gekoelde frisdranken gedurende
één pauzemoment.

Gedurende een dagdeel of hele
dag serveren wij onbeperkt koffie
en thee met koekjes en diverse
soorten fruitwater om zelf te
tappen.

★ Home-made iced tea
Verse verfrissende iced tea,
geserveerd met munt, citroen en
aardbei.

★ Smoothie
Vers bereide yoghurt of fruit
smoothie met keuze uit diverse
smaken.

★ Borrelarrangement
Wij schenken gedurende 1, 2 of 3
uur diverse frisdranken,
(alcoholvrij) bier en wijnen.
Inclusief een zoutje of een mix
van borrelnootjes op tafel.
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MENU XL

Dat is pas lekker
vergaderen
Borrelhapjes

Borrelplank

★ Bittergarnituur

★ Italiaans

3 rondes gemengde
bittergarnituur met onder
anderen ook vegetarische hapjes.

Krokante breadsticks met dips,
diverse ham soorten,
gemarineerde olijven, gemengde
noten en paddenstoelen in
knoflookolie.

Een gezellig afsluiter onder het
genot van een drankje.

★ Luxe borrelhapjes
Een mix van 3, 4 of 5 koude en
warme borrelhapjes, zoals een
belini gerookte zalm of
kwartelpootje met uiencompote.

COMBI DEAL
Profiteer van extra voordeel!
★ Drinks & bites

Eén uur onbeperkt borrelen met
2 rondes gemengde

Bourgondische gezelligheid op
tafel met voor ieder wat wils.

★ Nederlands
Blokjes jong belegen kaas, droge
worst, notenarsenaal,
kaasstengels, mosterddip,
cornichons en Amsterdamse
uitjes.

★ Latin
Willy Nacho chips met
tomatensalsa, Pimientos Padron
met grof zeezout, chorizo,
notenarsenaal, gemarineerde
olijven en gekruide babymaïs
met frisse paprika mayonaise.

bittergarnituur.
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MENU XL

Dat is pas lekker
vergaderen
Diner
Smaakvol assortiment met voor
iedere bijeenkomst een passend
menu.
★ Internationaal buffet

Keuze tussen dinerbuffetten uit
de Aziatische, Italiaanse, Spaanse
en Latijns Amerikaanse keuken.
Eventueel uit te breiden met een
dessert.
★ Hollands buffet

Stevige gerechten met verse
groenten van de Nederlandse
Landerijen. Eventueel uit te
breiden met erwtensoep en
roggebrood met katenspek of
een dessert.
★ Tapas buffet

Spaanse tapas verspreid op
etageres over de tafels en het
buffet. Eventueel uit te breiden
met een dessert.

VEGETARISCH?
Bijna alle items op deze kaart zijn
ook vegetarisch verkrijgbaar.
Andere dieetwensen of
allergieën? Vraag ons naar de
mogelijkheden.

De drankjes bij het diner zijn niet
inbegrepen en worden apart
berekend
-7-

MENU XL

Dat is pas lekker
vergaderen
Food festival

★ Walking dinner

Wie maakt de lekkerste,
spectaculairste of
spraakmakendste streetfood?! Je
kunt kunt je festival zelf
samenstellen door één of
meerdere stands uit te kiezen. 4
stands vormen samen een
maaltijdvullend diner.

Keuze uit vier of zeven luxe
gangen, ter plekke bereid door
de chefs van restaurant Victoria
By Goyvaerts. Brood en dips
worden geserveerd op tafel.

★ Burgerbar
★ Satébar
★ Hotdogbar
★ Noodlebar
★ Tacobar
★ Fruitkraam

WALKING
BY

DINNER

VICTORIA

Hieronder vind je een voorbeeld
menu van een zeven gangen
walking dinner. De samenstelling
van het menu is wisselend en op
basis van seizoensproducten.
★ Tataki van tonijn
★ Bietencarpaccio bbq style
★ Runder carpaccio
★ Gegrilde kalfshaas
★ Gebakken zeebaars
★ Ravioli van ricotta
★ Blueberry cheesecake
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★
Mis je nog iets of heb je
speciale wensen? Neem dan
vooral contact met ons op.

✆ 085 773 7703

MENU

Menu & prijzen

Hartige Break

Alle prijzen zijn per persoon en
exclusief btw, tenzij anders
aangegeven.

Houben worstenbroodjes
Mini panini’s
Crudité
Spicy meatballs
Noten & chips
Mini wraps

Ontbijt

Yoghurt bowl
Acai Bowl
Early Bird

€ 7,50
€ 11,00
€ 12,50

Lunch

Broodjeslunch
Broodjeslunch deluxe

Dranken

Frisdranken
Home-made ice tea
Smoothie

€ 3,25
€ 3,25
€ 3,75

€ 13,00
€ 15,00

★ Supplement soep

€ 5,00

★ Supplement salade

€ 5,00

Warm lunchbuffet
Veggie & Vegan lunch

€ 3,50
€ 3,50
€ 4,25
€ 4,00
€ 3,50
€ 3,50

€ 20,00
€20,00

Zoete break
Pinkie’s pastries
€ 3,50
Petit pastries
€ 5,00
Healthy bar
€ 2,50
Vers fruit
€ 2,75
Hele taart*
Op aanvraag
Petit fours met logo
€ 4,50

COMBI DEALS
Een combinatie van menu-items
voor een aantrekkelijke prijs
★ Ochtend break
€ 6,00
Healthy bar + yoghurt smoothie.
★ Middag break
€ 6,00
Houben worstenbroodjes +
frisdrank.
★ Drinks & bites

€ 17,50

Eén uur borrelen + 2 rondes
bittergarnituur
* Taart van 8, 10 of 12 personen om te delen
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MENU

Menu & prijzen

Diner

Alle prijzen zijn per persoon en
exclusief btw, tenzij anders
aangegeven.

Internationaal buffet
Hollands buffet
Tapas buffet
Walking dinner
★ 4 gangen
★ 7 gangen

Drankarrangementen
Koffie, thee en fruitwater
★ Dagdeel
★ Hele dag
Borrelarrangementen
★ 1 uur
★ 2 uur
★ 3 uur
Borrelhapjes
Bittergarnituur
Luxe borrelhapjes
★ 3 stuks
★ 4 stuks
★ 5 stuks

€ 8,00
€ 13,00
€ 13,50
€ 18,50
€ 21,50

€ 23,50
€23,50
€35,95
€ 32,50
€ 39,50

Food festival

DIY Foodstands
★ 1 foodstand
★ 2 foodstands
★ 3 foodstands
★ 4 foodstands

€ 9,00
€ 18,00
€ 26,50
€ 35,00

€ 4,75
€ 9,00
€ 12,00
€ 15,00

Borrelplank

Italiaans
Nederlands
Latin

€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00

TIP
Een (extra) voor- of nagerecht bij
het diner? Neem contact op voor
de mogelijkheden.
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