LUNCH
AFLEVERLUNCH
Deze lunches worden enkel afgeleverd, niet klaargezet. Deze lunches worden geleverd
zonder mastiek zoals borden, bestek en glaswerk.
LUNCHBUFFET
Lunchbuffetten worden bij levering geheel opgezet inclusief tafellinnen, borden, glazen en
bestek. Op de locatie van de lunch dient een passende tafel(s) aanwezig te zijn t.b.v. het
lunchbuffet.
LUNCHPAKKET
De pakketjes worden aangeboden in een tasje/zakje met een servet en rietje. De pakketjes
worden op de gewenste locatie afgeleverd.
LUNCH(BUFFET) A
● Vers afgebakken ambachtelijke broodjes en sandwiches (± 2,5 p.p.). Belegd met diverse
vleeswaren, broodsalades en kaassoorten met bijpassend garnituur
● Krentenbollen en divers handfruit
● Melk, karnemelk en vruchtensappen (gebaseerd op 1,5 glas p.p.)
LUNCH(BUFFET) B
● Vers afgebakken ambachtelijke broodjes en sandwiches (± 2 p.p.). Belegd met diverse
vleeswaren, broodsalades en kaassoorten met bijpassend garnituur
● Halve wraps gevuld met ham, guacamole en rucola*
● Mini chocoladebroodjes, koffiekoeken (1 p.p.) en divers handfruit
● Melk, karnemelk en vruchtensappen (gebaseerd op 1,5 glas p.p.)
LUNCH(BUFFET) C
● Vers afgebakken ambachtelijke broodjes (± 1,5 p.p.). Belegd met diverse vleeswaren,
broodsalades en kaassoorten met bijpassend garnituur
● Vloerbrood sandwich met gerookte kip en augurken-relish
● Luxe pastasalade rijkelijk gegarneerd met zalm en zeevruchten (50 gr. p.p.)
● Mini chocoladebroodjes, koffiekoeken (1 p.p.) en divers handfruit
● Melk, karnemelk en vruchtensappen (gebaseerd op 1,5 glas p.p.)
*Andere belegkeuze op aanvraag beschikbaar.

LUNCHPAKKET A
● Zacht broodje met kaas
● Pistolet met ham
● Flesje vruchtensap
● Mini candybar
● Hand fruit
● Servet
● Rietje
LUNCH PAKKET B
● Pistolet met diverse belegwaren
● Vloerbrood sandwich
● Candybar (groot)
● Flesje vruchtensap
● Flesje water
● Hand fruit
● Servet
● Rietje
LUNCH PAKKET C
● Lunch pakket B met een muffin
TARIEVEN*
Lunchbuffet A vanaf 12 personen
Lunchbuffet A vanaf 80 personen
Lunchbuffet B vanaf 12 personen
Lunchbuffet B vanaf 80 personen
Lunchbuffet C vanaf 30 Personen
Lunchbuffet C vanaf 80 personen

afleveren
€ 9.00
€ 8.50
€ 11.00
€ 10.50
€ 13.50
€ 13.00

Lunchpakket A vanaf 30 stuks
Lunchpakket B vanaf 30 stuks
Lunchpakket C vanaf 30 stuks

€ 6.00
€ 8.00
€ 9.00

buffetvorm
€ 13.00
€ 12.50
€ 16.00
€ 14.50
€ 17.00
€ 16.00

*alle tarieven zijn exclusief btw. Per 1-1-2019 betreft dit 9%.

Personeel Indien u een van de bovenstaande afleverbuffetten kiest, wordt er enkel bediening
ingezet voor het op- en afbouwen van uw catering. Uiteraard is het ook mogelijk om personele
ondersteuning te bieden tijdens de lunch, vraag naar de mogelijkheden.
Meubilair, inrichting en servies Geen meubels en/of inrichting inbegrepen, vraag naar de
mogelijkheden.
Bijzonderheden Dieetwensen vernemen we graag. Lunchpakketten worden in handige
draagtasjes geleverd incl. rietje en servet.
Afleveren Bovengenoemde lunches zijn ook mogelijk als afleverlunch. Hiermee leveren wij
de lunches slechts af. De benoemde tarieven zijn exclusief borden, bestek, servies en linnen.

UITBREIDINGEN
Alle lunchbuffetten zijn naar wens aan te passen en uit te breiden met onderstaande
producten. Naast deze producten zijn er nog vele mogelijkheden. Vraag er naar,
wij zijn u graag van dienst. Alle buffetten en lunches zijn onder andere uit te breiden met:
HARTIG
Saucijzenbroodje
Kaas broodjes met paprika salsa
Wrap gevuld met ham, sla & guacemole
Kop tomatensoep
Kop dagsoep/seizoenssoep
Rundvleessalade(50 gram p.p.)
Pasta vissalade (50 gram p.p.)
Ambachtelijk kroket met broodje
GEZOND
Carrésandwich met gerookte kip en augurken relish
- andere belegkeuze op aanvraag beschikbaarSalade Caprese (50 gram p.p.)
ZOET
Mini muffin
Zoete mini broodjes
Muffin
Brownies & Blondies

INCL. BTW
€ 2.75 p.s.
€ 2.75 p.s.
€ 2.50 p.s.
€ 3.50 p.s.
€ 3.25 p.s.
€ 3.50 p.s.
€ 3.50 p.s.
€ 3.50 p.s.

EXCL. BTW
€ 2.52 p.s.
€ 2.52 p.s.
€ 2.29 p.s.
€ 3.21 p.s.
€ 2.98 p.s.
€ 3.21 p.s.
€ 3.21 p.s.
€ 3.21 p.s.

€ 2.75 p.s.

€ 2.52 p.s.

€ 3.25 p.s.

€ 2.98 p.s.

€ 1.00 p.s.
€ 1.75 p.s.
€ 2.75 p.s.
€ 2.75 p.s.

€ 0.92 p.s.
€ 1.61 p.s.
€ 2.52 p.s.
€ 2.52 p.s.

DRANK
Flesje frisdrank 0,5l
€ 2.75
Sourcy flesje plat of bruisend 0,5l
€ 2.50
Flesje vruchtensap 0,2l of 0,33l diverse smaken mogelijk, va€ 2.75
Smoothie 250 ml, diverse smaken mogelijk va
€ 4.00

€ 2.53 p.s.
€ 2.29 p.s.
€ 2.53 p.s.
€ 3.67 p.s.

PERSONEEL
Per uur i.c.m. food/drank (min. 4 uur afname)

€ 30.00 p.p.p.u.

€ 32.70

Genoemde prijzen zijn per stuk prijzen exclusief BTW ( per 1-1-2019 betreft btw laag 9%),
uitgaande van afname bij een afleverlunch of lunchbuffet. In andere gevallen op aanvraag.

