Dàt is pas lekker
vergaderen

★

Speciaal voor onze gasten
bieden wij een gevarieerde en
verrassende menukaart aan met
voor ieder wat wils

01-01-2022
Prijswijzigingen voorbehouden

MENU

Dàt is pas lekker
vergaderen
Lunchbuffet*

Ontbijt
★ Vroege vogels

€ 12,50

★ Italiaans

€ 23,50

Croissant met jam en roomboter • een

Drie koude gerechten: vegetarische

gekookt eitje • yoghurt met granola •

pastasalade met rode pesto en olijven •

vers fruit.

salade Caprese met tomaat en
mozzarella • brood met diverse

Broodjeslunch
★ Deluxe

smeersels & vier warme gerechten:
€ 15,-

Twee luxe en rijkelijk belegde broodjes
met gevarieerd beleg

Italiaanse rundergehaktballetjes met
tomatensaus • vegetarische lasagne •
roseval aardappel uit de oven •
ratatouille
★ Oriental

€ 23,50

Drie koude gerechten: Oosterse
vegetarische salade met mango •
pastasalade met gebakken gamba’s
• brood met diverse smeersels & drie
warme gerechten: Thaise licht pittige
★ Deluxe met soep of salade € 19,50

Twee luxe en rijkelijk belegde broodjes
met gevarieerd beleg.
Daarnaast heb je de keuze uit een
verse soep of salade.

rode curry met kippendij en kokos •
vegetarische groene curry met
kikkererwten • groene groenten • kokos
• gele rijst

* Bij groepen kleiner dan 15 personen geldt een toeslag van € 3,50 p.p.
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MENU

Dàt is pas lekker
vergaderen
Snacks

Lunchbuffet* (vervolg)
★ Tapas lunch buffet

€ 24,50

Een mix van blini met gerookte zalm •

★ Mini chocolaatjes

€ 2,75

Een mix van heerlijke mini chocolaatjes

tabouleh salade • spinaziesalade met
cranberry en geitenkaas • salade

★ Vers fruit

caprese • yakitori • gevulde wraps •

Dagvers handfruit van het seizoen

€ 2,75

kaasplateau • charcuterie •
courgettesoep • brood met smeersels •

★ Ochtend snack

fruitspies

Een zoete ochtend snack zoals een

€ 4,25

muffin of luxe koek
Zin in iets anders wat niet op de
menukaart staat?
Laat het ons weten.

Dieetwensen
Al onze catering is ook halal,
vegetarisch, veganistisch, glutenen lactose vrij te verkrijgen.
Overige (dieet)wensen zijn

★ Middag snack

bespreekbaar. Voor gluten- en

Een hartige middag snack zoals een

lactose vrij rekenen wij € 1,-

crudité, noten met gedroogd fruit of

toeslag p.p.

een kaasbroodje

* Bij groepen kleiner dan 15 personen geldt een toeslag van € 3,50 p.p.

€ 4,25
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MENU

Dàt is pas lekker
vergaderen
Dranken

Borrelhapjes
★ Bittergarnituur

€ 4,75

Drie stuks bittergarnituur p.p.

★ Frisdrank

€ 3,25

Een assortiment van gekoelde

★ Borrelplank Nippon (5 p.) € 12,-

Standaard borrelplank met worst •
kaas • toastjes • olijven • augurken •
nootjes

frisdranken 1 st. p.p.
★ Borrel 1 uur

€ 13,50

Bier • alcoholvrij bier • wijn • fris •
tafelgarnituur (onbeperkt)

★ Borrelplank Elyata (5 p.) € 20,-

Uitgebreide borrelplank met twee

★ Borrel 1 uur combi

soorten worst • twee soorten kaas •

Bier • alcoholvrij bier • wijn • fris •

toastjes • olijven • augurken • nootjes •

tafelgarnituur (onbeperkt) • drie rondes
bittergarnituur

tapenade • brood
★ Borrelplank Proza (5 p.)

€ 17,50

€ 25,-

★ Borrel 2 uur

€ 18,50

Luxe borrelplank met twee soorten

Bier • alcoholvrij bier • wijn • fris •

worst • twee soorten kaas • toastjes •

tafelgarnituur (onbeperkt)

olijven • augurken • nootjes • tapenade
• brood • bittergarnituur

★ Borrel 3 uur

€ 21,50

Bier • alcoholvrij bier • wijn • fris •
tafelgarnituur (onbeperkt)
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MENU

Dàt is pas lekker
vergaderen
Diner buffet*
★ Italiaans

★ Mediterraans

€ 28,-

Drie koude gerechten: vegetarische
pastasalade met rode pesto en olijven
• salade Caprese met tomaat •
mozzarello en pesto • brood met
smeersels & vijf warme gerechten:
runder gehakballetjes in tomatensaus
• Toscaans vispotje met vangst van de
dag • gamba’s in een Italiaanse
roomsaus • vegetarische groente
lasagne • roseval aardappel •

Spaanse ham • Spaanse tomatensalade
met olijven en rode ui • brood met
smeersels & zes warme gerechten:
runder brisket met truffeljus • paella
Valenciana met kip • chorizo en
zeevruchten • gamba’s Pil Pil •
vegetarische groentelasagne •
aardappel gratin • in knoflook
gebakken champignons en uien

inbegrepen en wordt apart
€ 28,-

Vier koude gerechten: atjar ketimoen •
kroepoek • sambal oelek • seroendeng
& zes warme gerechten: nasi/bami
goreng • daging smoor • sajoer lodeh •
saté ajam • sambal goreng boontjes •
sambal goreng telor (ei)

Drie koude gerechten: meloen met

Drank bij het diner is niet

ratatouille
★ Indisch

€ 28,-

berekend.

Nagerechten
★ Diversen

€ 7,50

Keuze uit: chocolademousse • tiramisu
• panna cotta met rood fruit •
cheesecake • appeltaart met
vanillesaus • chocolade truffeltaart

* Bij groepen kleiner dan 15 personen geldt een toeslag van € 3,50 p.p.
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MENU

Dàt is pas lekker
vergaderen
Diner buffet (vervolg)
vanaf
★ Shared dining

€ 30,-

★ Walking dinner

€ 35,-

★ Sit-down dinner

€ 40,-

★ BBQ

€ 30,-

Zin in iets anders wat niet op
de menukaart staat?
Laat het ons weten.
Naast de mogelijkheden op
Dieetwensen

deze kaart kunnen wij ook

Al onze catering is ook halal,

diverse catering op aanvraag

vegetarisch, veganistisch,

leveren. Er is veel mogelijk.

gluten- en lactose vrij te

Geef de wensen aan bij één van

verkrijgen. Overige

onze collega’s of stuur een mail

(dieet)wensen zijn

naar denhaag@igluu.nl en we

bespreekbaar. Voor gluten- en

maken een offerte op maat.

lactose vrij rekenen wij € 1,toeslag p.p.
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★
Mis je nog iets of heb je speciale
wensen?
Neem dan contact met ons op

✆ 085 773 7703

