Lunches
Onze lunchboxen zijn een ideale manier om uw lunch Corona-proof bij ons te bestellen.
De lunchbuffetten zijn hierop ook aangepast, waarbij wij bovendien een kok tegen
uurtarief kunnen inzetten om de borden voor de gasten op te scheppen.
Lunchbox I:
Per persoon gepresenteerd in een kartonnen doosje
•
•
•
•
•
•
•
•

Tijgerbol wit, belegd met ham
Tarwepuntje, belegd met kaas
Krentenbol met boter
Flesje Spa blauw
Mini-candybar
Handfruit (appel, peer, banaan)
Pepermuntje
Servetje
Prijs per stuk: € 9,25 incl. BTW (€ 8,49 ex BTW)

Lunchbox II:
Per persoon gepresenteerd in een kartonnen doosje
•
•
•
•
•
•
•
•

Melkvloerkadet, luxe belegd met Parmaham en gemarineerde ui,
gegarneerd met sla, komkommer en scheutjes
Zonnepitbol, luxe belegd met jong belegen kaas,
gegarneerd met sla, tomaat en scheutjes
Mueslibol, met roomboter
Flesje Spa blauw
Candybar
Handfruit (appel, peer, banaan)
Pepermuntje
Servetje
Prijs per stuk: € 11,25 incl. BTW (€ 10,32 ex BTW)

Lunchbox III:
Per persoon gepresenteerd in een kartonnen doosje
•
•
•
•
•
•
•
•

Sandwich, luxe belegd met oude kaas,
gegarneerd met sla, tomaat en scheutjes
Sandwich, luxe belegd met pastrami en chutney,
gegarneerd met sla, komkommer en scheutjes
Wrap met gerookte zalm en dille crème,
gegarneerd met sla, lente-ui en scheutjes
Flesje Spa blauw
Candybar
Handfruit (appel, peer,banaan)
Pepermuntje
Servetje
Prijs per stuk: € 10,00 incl. BTW (€ 9,17 ex BTW)

Voor onze lunch boxen geldt een minimale afname van 20 stuks.

Lunchbuffet I:
•

Diverse belegde broodjes, wit
Belegd met ham en kaas
• Diverse belegde broodjes, bruin
Belegd met ham en kaas
• Krentenbollen met boter
Alle broodjes worden per stuk verpakt en per soort op schalen gepresenteerd.
Wij gaan uit van gemiddeld 2 broodjes per persoon.
•

Ambachtelijke gehaktbal, op een broodje (warm)
Met een zakje mosterd/mayonaise
Het broodje gehaktbal wordt ook per persoon verpakt en warm gepresenteerd.

•

Handfruit (appel, peer, banaan)
Prijs per persoon:

€ 10,50 incl. BTW (€ 9,63 ex BTW)

Lunchbuffet II:
•

Diverse soorten luxe belegde broodjes,
Luxe belegd met bijvoorbeeld:
- Parmaham en gemarineerde ui
- Brie en zongedroogde tomaat
- Rosbief en pijnboompitjes
- Gezond (kaas, sla, tomaat, komkommer, ei en scheutjes)
- Oude kaas
- Romige tonijnsalade
De broodjes worden gegarneerd met sla, komkommer/tomaat en scheutjes.
Alle broodjes worden per stuk verpakt en per soort op schalen gepresenteerd.
Wij gaan uit van gemiddeld 2 broodjes per persoon.
•

Runderburger met jerkkruiden, op een broodje (warm)
Met gebakken uitjes
Met een zakje mayonaise, ketchup, curry
Het broodje runderburger wordt ook per persoon verpakt en warm gepresenteerd.

• Salade van vers fruit
• Ambachtelijke rundvleessalade
De salades worden per soort per persoon gepresenteerd in een bakje.
Prijs per persoon:

€ 15,25 incl. BTW (€ 13,99 ex BTW)

Voor onze lunchbuffetten geldt een minimale afname van 20 personen.

De lunches zijn eventueel aan te vullen met:
•
•
•

Soep van de dag:
Prijs per persoon: € 2,20 incl. BTW (€ 2,02 ex BTW)
Bladerdeegbakje met kippenragout:
Prijs per persoon: € 3,00 incl. BTW (€ 2,75 ex BTW)
Kipsatéspiesen (2 stokjes) met satésaus:
Prijs per persoon: € 4,75 incl. BTW (€ 4,36 ex BTW)
Bovenstaande gerechten alleen, Corona-proof, in combinatie met inzet kok:
Uurtarief, p.p.p.u.: € 39,95 incl. BTW (€ 33,02 ex BTW)

•
•
•

Halfvolle melk, pakje 250 ml:
Karnemelk, pakje 250 ml:
Jus d’orange, flesje 250 ml:

€ 1,25 incl. BTW (€ 1,15 ex BTW)
€ 1,25 incl. BTW (€ 1,15 ex BTW)
€ 1,95 incl. BTW (€ 1,79 ex BTW)

