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 Soep-, en lunch broodjesarrangement  
 Romige tomatensoep, gevuld met kip en prei 
 Heldere groentesoep met gehaktballetjes 

 
 Belgische bol met ham, kaas en gezond 
 Belgische bol met zalmfilet en petrella-kaas 
 Belgische bol met rosé gebakken rosbief en eiersalade 
 Belgische bol met mosterdkaas en komkommer 
 Belgische bol met kip-kerriesalade, sla en ananas 

 
 Broodje warme beenham met mosterdsaus 
 Broodje pikante kip met groenten en chili  
 
Uitgaande van 1½ Belgisch broodje en 1 warm broodje per persoon. 
Op het buffet staan soepen waar u naar eigen smaak. Ingrediënten, kruiden en garnituren aan toe 
kunt voegen, denk daarbij aan croutons, verse groenten en crème fraise. 
 
 Melk, karnemelk en jus d’orange 
€15,75 per persoon 

 
 

Lunch arrangement – luxe 1 
Romige tomatensoep met kipfilet, of 
Traditionele mosterdsoep met spekjes 
 
Een assortiment luxe belegde broodjes (bruin / wit / hard / zacht) 
Bestaande uit brie, mosterdkaas, gerookte zalmfilet, rosbief, Filet American, osseworst + ui, 
runder-carpaccio, ham/kaas & gezond en kip-kerrie salade.  
Uitgaande van 2½ broodje per persoon. 
 
Melk, karnemelk en jus d’orange 
€14,50 per persoon 
 
 

Lunch arrangement – basic 2 
Grootmoeders groentesoep met gehaktballetjes en rundvlees, of 
Romige tomatensoep met kipfilet,  
 
Een assortiment belegde broodjes (bruin / wit / hard / zacht) 
Slagers achterham, gerookte kipfilet, jong belegen kaas, salami, kruidenkaas, gebraden gehakt 
en pastrami rookvlees. 
Uitgaande van 2½ broodjes per persoon. 
 
Melk, karnemelk en jus d’orange 
€12,85 per persoon 
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Lunch arrangement – luxe 3 
Romige tomatensoep met kipfilet, of 
Traditionele mosterdsoep met spekjes 
 
Een assortiment luxe belegde broodjes (bruin / wit / hard / zacht) 
Bestaande uit brie, mosterdkaas, gerookte zalmfilet, rosbief, Filet American, osseworst + ui, 
runder-carpaccio, ham/kaas & gezond en kip-kerrie salade.  
Uitgaande van 2 broodje per persoon. 
 
Melk, karnemelk en jus d’orange 
€12,75 per persoon 
 
 

Lunch arrangement – basic 4 
Grootmoeders groentesoep met gehaktballetjes en rundvlees, of 
Romige tomatensoep met kipfilet,  
 
Een assortiment belegde broodjes (bruin / wit / hard / zacht) 
Slagers achterham, gerookte kipfilet, jong belegen kaas, salami, kruidenkaas, gebraden gehakt en 
pastrami rookvlees. 
Uitgaande van 2 broodjes per persoon. 
 
Melk, karnemelk en jus d’orange 
€11,30 per persoon 
 
 

Extra’s, voor bij de lunch 
Kipsaté in Oosterse pindasaus, atjar + stokbrood (2 stokjes p.p.) € 6.00 p.p. 
Saucijzenbroodje € 2.15 p.p. 
Hartige spinazie / mozzarella quiche € 3.25 p.p. 
Rundvlees kroket € 1.60 p.p. 
Hartige wrap (½) met kip, groenten, kaas en kerriemayonaise € 2.80 p.p. 
 
 

Lunchbox – luxe  
Een assortiment van een 20- tal luxe belegde broodjes (bruin / wit / hard / zacht) 
Bestaande uit brie, mosterdkaas, gerookte zalmfilet, rosbief, Filet American, osseworst + ui, 
runder-carpaccio, ham/kaas & gezond en kip-kerrie salade.  
1x Melk, 1x karnemelk en 1x jus d’orange 
€ 79.50 
 
 

Lunchbox – basic  
Een assortiment van een 20- tal belegde broodjes (bruin / wit / hard / zacht) 
Slagers achterham, gerookte kipfilet, jong belegen kaas, salami, kruidenkaas, gebraden gehakt en 
pastrami rookvlees. 
Uitgaande van 2 broodjes per persoon. 
1x Melk, 1x karnemelk en 1x jus d’orange 
€ 69.50 
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Materialisatie  
Buffetten zijn inclusief borden, bestek en servetten. 

 
 

 Logistiek  
Logistiek binnen Hoogeveen € 15.00, buiten Hoogeveen € 1.50 per kilometer 
Retourneren gelden dezelfde voorwaarden. 
 
 

Schoonmaak 
Vaatwerk schoon inleveren, geen extra kosten, niet schoon retour dan bereken wij extra 
schoonmaakkosten. € 0.75 per persoon. 
 
 

Speciale wensen 
We hebben ook ruime kennis en ervaringen met het bereidingen van diverse diëten en allergieën 
waaronder glutenvrij, lactosevrij, zoutarm, vegetarisch, etc. deze producten worden door ons met 
de grootste mogelijke zorg afzonderlijk van de rest van de andere bestellingen bereidt. De 
producten kunnen indien nodig afzonderlijk worden geserveerd. Informeer vrijblijvend naar de 
mogelijkheden en eventuele meerprijs. We gaan graag voor u aan de slag! 
 
 

Diëten en allergenen 
 Zijn er gasten die een dieet, natrium of gluten vrij zijn laat het ons vroegtijdig weten. 
 Het is niet uitgesloten dat onze producten allergenen bevatten. 
 

 
 
 

Opmerkingen 
De werkelijke bedragen worden aan uw keuze na afloop van uw evenement gefactureerd : 
 Het consumptieve gedeelte op basis van ons afgesproken aantal personen, 

dat uiterlijk 3 werkdagen van te voren bij ons bekend is gemaakt anders wordt 
uitgegaan van het aantal gasten dat is opgenomen in de offerte. 

 
 

Leveringsvoorwaarden  
 Prijzen; inclusief 9% & 21% BTW. 
 Betaling; a contant bij aflevering bij logistiekmedewerker, is geen PIN mogelijkheden. 
 Opmerking; schade en / of manco is voor rekening van de opdrachtgever. 
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Algemene voorwaarden 
Op alle reserveringen en opdrachten zijn de algemene voorwaarden van ‘vanregteren vof’  
van toepassing. In deze voorwaarden zijn de annuleringsvoorwaarden opgenomen.  
Op verzoek zenden wij u graag een exemplaar toe.  

 
 


