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Catering

Dranken

Koffi e     € 15,00 per kan  
Thee     € 1,50 per consumptie
Koffi e / thee VIP touringcar € 2,00 per consumptie
Frisdrank   € 2,00 per consumptie
Spa petfl es (50cl)  € 1,50 per consumptie
Bier (Heineken)   € 2,50 per consumptie
Bier 0.0%   € 2,25 per consumptie
Wijnfl es wit/rose/rood  € 10,00 per fl es

Dranken zijn op aanvraag leverbaar maar dienen wel te 
worden afgenomen. 

Bij de koffi e

Gevulde koek    € 2,00 per stuk
Appelrondo    € 2,25 per stuk
Petit Four    € 2,50 per stuk
Petit Four met logo   € 3,00 per stuk

Wij bestellen onze lekkernijen bij de Warme Bakker

Extra opties bij de lunch

Melk of karnemelk   € 1,00 per stuk
Jus d’orange / appelsap   € 2,25 per stuk
Fruit     € 1,00 per stuk

Snacks

Mars / Snicker / Twix   € 1,25 per stuk

Garnituren

Schaal worst / kaas garnituur   € 0,75 per stuk
Assorti worst / kaas en luxe garnituur € 0,95 per stuk
Luxe garnituur    € 1,15 per stuk

Lunchpakketten

Onze lunchpakketten worden verzorgd door een 
ambachtelijke slager / cateraar. Al uw wensen op 
het gebied van de catering, lunch en allergenen is 
bespreekbaar.

De broodjes kunnen worden geleverd in een 
eenpersoonsverpakking of op schalen.

Lunchpakket A   € 7,50 per pakket

• Wit bolletje met boerenachterham
• Bruin bolletje met kaas
• Krentenbol

Lunchpakket B   € 10,50 per pakket

• Witte harde bol
• Witte vloerkadet
• Waldkorn

Alle broodjes belegd met sla en luxe beleg. Voorbeelden 
luxe beleg: brie, rosbief, fi let americain, gerookte kipfi let 
en salade naar keuze.

Let op, Lunchpakket B alleen bij vertrek na 10.00 
mogelijk

Bestellen

U kunt uw bestelling tot uiterlijk 5 werkdagen voor 
vertrek aan ons doorgeven. Het aantal dat dan wordt 
doorgegeven is bindend, uitgezonderd van het standaard 
drankassortiment. De betaling geschiedt achteraf per 
factuur. 


