
 
 
 
 

Brunch, lunch en High Tea  
Heerlijk genieten van een brunch, lunch of high tea in buffetvorm samen met uw vrienden en familie of uw 
collega’s op uw eigen locatie. Onderstaand is slechts een selectie van wat wij voor u als Fles&Mes kunnen 
verzorgen. Bij eventuele vragen en/of het aanvragen van een offerte op maat, kunt u contact met ons opnemen. 
        

Afleverlunch 
Deze pakketjes worden aangeboden in een tasje/zakje met een servet en rietje.  
De pakketjes worden op de gewenste locatie afgeleverd. De prijzen zijn incl. transport binnen de Drechtsteden. 
  
Afleverlunch A                   
- Zacht broodje met kaas 
- Pistolet met ham  
- Candybar (mini) 
- Handfruit 
- Flesje vruchtensap 
 
Afleverlunch B 
- Pistolet met diverse belegwaren  
- Vloerbrood sandwich  
- Candybar (groot) 
- Handfruit 
- Flesje vruchtensap  
- Flesje water  
          

Afleverlunch  Prijs INCL.BTW p.p.  Prijs EXCL. BTW p.p.  

Lunchpakket A vanaf 15 stuks  7,50 6,80 

Lunchpakket B vanaf 15 stuks  9,50  8,70 

Toeslag per pakket < 15 personen  0,50 0,45 

 

Buffetten 

Buffetten 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 buffet.  

  

Brunchbuffet A 

• Croissants 

• Diverse soorten brood met zoet beleg, ham en kaas (minimaal 5 soorten beleg)  

• Huisgemaakt zoet  

• Scones met clotted cream en jam 

• Huisgemaakte quiche  

• Handfruit  

• Melk, vruchtensappen en water 
20,50 p.p incl. btw | 18,80 p.p. excl. btw          
          

Brunchbuffet Deluxe  

• Croissants 

• Diverse soorten brood met zoet beleg, ham en kaas (minimaal 8 soorten beleg)  

• Huisgemaakt zoet 

• Scones met clotted cream en jam  

• Maaltijdsalade  

• Huisgemaakte quiche  

• Yoghurt met crusli en vers fruit  

• Melk, vruchtensappen en water  
23,00 p.p incl. btw | 21,10 p.p. excl. btw   
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Lunchbuffet A  

• Vers afgebakken ambachtelijke broodjes en sandwiches belegd    
met diverse vleeswaren, broodsalades en kaassoorten met passend garnituur  
(minimaal 5 soorten beleg)  
De ambachtelijke broodjes komen neer op (± 2,5 p.p.) 

• Een mix van krentenbollen en divers handfruit 

• Melk, karnemelk en vruchtensappen  
12,00 p.p incl. btw | 11,- p.p. excl. btw     

              
Lunchbuffet B  

• Vers afgebakken ambachtelijke broodjes en sandwiches belegd  
met diverse vleeswaren, broodsalades en kaassoorten met passend garnituur 
(minimaal 8 soorten beleg)  
De ambachtelijke broodjes en sandwiches komen neer op (± 2,5 p.p.) 

• Wrap gevuld met ham, Guacamole en salade (1 p.p.)  

• Een mix van Mini chocoladebroodjes, koffiekoeken en divers handfruit 

• Melk, karnemelk en vruchtensappen 
14,00 p.p incl. btw | 12,80 p.p. excl. btw 

Lunchbuffet C  

• Rustieke broodpunten met beleg zoals:  
Geroosterde groenten en Mozzarella, Pastrami met pickles en dressing,  
Napoli salami met gedroogde tomaat en spinazie, humus met geitenkaas en gepofte paprika. 

• Desem broodjes belegd met beleg zoals: 
Komijnekaas en vadovan mayonaise 
Brie en tomaat 
Serranoham met tapenade  
Kip met kruidenmayonaise en walnoot 
De broodpunten en de desembroodjes komen samen neer op (± 2,5 p.p.) 

• Salade in een klein glas geserveerd: (1 p.p.) 
Rode biet met kriel op basis van zuiveldressing met feta 

• Wrap met hummus en gepofte groenten met een vleugje chilli (1 p.p.) 

• Jus ‘d Orange, appelsap, melk, karnemelk en karaffen water 
16,90 p.p incl. btw | 16,90 p.p. excl. btw   
 

Lunchbuffet “Rustiek” 

• Rustieke broodpunten met beleg zoals:  
Geroosterde groenten en Mozzarella, Pastrami met pickles en dressing, 
Napoli salami met gedroogde tomaat en spinazie, Hummus met geitenkaas en gepofte paprika. 

• Desem broodjes met beleg zoals: 
Brie en tomaat 
Ambachtelijke eiersalade met rucola  
Serranoham met tappenade 
Kip met kruidenmayonaise en walnoot 
De broodpunten en de desembroodjes komen samen neer op (± 2,5 p.p.) 

• Salade Caprese in een klein glas geserveerd: (1 p.p.) 

• Huisgemaakte quiche  ½ p.p.  

• Huisgemaakt zoet  

• Melk, vruchtensappen en water   
19,50 p.p incl. btw | 17,80 p.p. excl. btw 

 

 

 



 
 

 

 

High Tea  

• Scones met clotted cream en jam 

• Sandwiches met ham en eiersalade  

• Huisgemaakte quiche om te delen  

• Huisgemaakte patisserie & een Cutie Pie om te delen (wisselend assortiment) 

• Royaal assortiment van diverse thee 
20,50 p.p incl. btw | 18,80 p.p. excl. btw         

 
High Tea Deluxe  

• Scones met clotted cream en jam 

• Sandwiches met serranoham en zalm  

• Huisgemaakte quiche om te delen  

• Groene salade (klein) 

• Huisgemaakte patisserie & een Cutie Pie om te delen (wisselend assortiment) 

• Royaal assortiment van diverse thee  

• Karaffen water op tafel 

• Supplementen: Verse munt, gember, schijfjes citroen en honing  
22,50 p.p incl. btw | 20,60 p.p. excl. Btw 
 

Uitbreidingen 
De arrangementen kunt u uitbreiden met de volgende onderdelen.   
De meest voorkomende onderdelen staan hieronder uitgeschreven.  
Maar vraag gerust naar de verdere mogelijkheden die wij u kunnen bieden. 
  

Toevoegingen: Prijs INCL. 

BTW p.p.  

Prijs EXCL. 

BTW p.p.  

Dranken:    

*Drankarrangement buffet (2 uur)  18 16 

Flesje frisdrank 0,5l          2,75 2,53 

Flesje Sourcy plat of bruisend 0,5l        2,50 2,29 

Flesje vruchtensap 0,2l of 0,33l diverse smaken va.  2,75 2,53 

Smoothie 250ml, diverse smaken va.      4,50 4,12 

Gerechten:   

Croissant 1,20 1,10 

Kopje tomatensoep (picardi formaat)  3,50 3,20 

Kopje dagsoep (picardi formaat) 3,50 3,20 

Rundvleessalade in glas geserveerd  3,50 3,20 

Salade Caprese in glas geserveerd 3,25 3 

Wrap (diverse soorten mogelijk) 2,75 2,50 

Extra :   

Personeelskosten per uur i.c.m. food/drank         36  29,75 

       
* Drankarrangement buffet (2 uur)  
Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’ d.m.v. bar- en plateauservice   
Binnenlands gedistilleerd drankassortiment met tapbier, huiswijnen en diverse frisdranken. 
Tijdens het buffet plaatsen wij flessen water op tafel of op het buffet  
Uiteraard zorgen wij voor voldoende passend glaswerk, wijnkoelers en ijsemmer met ijsblokjes. 
 
 
 
 


