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Lunch 

Tevens verzorgen wij compleet verzorgde lunches. Ideaal voor een 

bedrijfslunch of tijdens een vergadering, cursus of meeting. De 

lunch wordt op locatie afgeleverd met gratis gebruik van borden, 

bestek, enz. Wel worden afwaskosten van €1,00 per persoon in 

rekening gebracht. 

Voor lunches tot 15 personen is de meerprijs €1,50 per persoon.  

Lunch 1 

2 belegde assorti broodjes met ham/kaas 

1 broodje bourgondische kroket met mosterd apart bijgeleverd 

Melk, karnemelk en jus d’orange 

1 stuk fruit (appel, sinaasappel, peer, banaan) 

    vanaf 15 personen - prijs per persoon €  10,95 

 

Lunch 2 
Tomaten of boerengroentesoep uit eigen keuken 

2 belegde assorti broodjes of pistolets met ham, kaas of rollade 

1 broodje hamburger of Bourgondische kroket 

Melk, karnemelk en jus d’orange 

1 stuk vers fruit (appel, sinaasappel, peer, banaan, kiwi) 

    vanaf 15 personen - prijs per persoon €  12,95 

 

Lunch 3 
Ossenstaartsoep uit eigen keuken, of soep naar keuze 

1 sandwich naar keuze 

1 luxe broodje carpaccio, gerookte kip of gezond 

1/3 stokbrood beenham met honingmosterdsaus 

Melk, karnemelk en jus d’orange 

Stukjes vers gemengd fruit 

    vanaf 15 personen - prijs per persoon €14,50 
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Lunch 

Winterlunch 
Erwtensoep of goulashsoep met diverse soorten brood en 

kruidenboter/roomboter     

Broodje braadworst met zuurkool en curry 

Minibolletjes met katenspek of beenham 

Warme melk en warme chocolademelk 

1 stuk fruit (appel, sinaasappel, peer, banaan, kiwi) 

    vanaf 15 personen - prijs per persoon €  14,50 

 

Zomerlunch 
Tomatensoep of tuinkruiden bouillon met balletjes 

1 pers. rundvleessalade luxe gegarneerd 

1 middel broodje gezond luxe en middelbroodje zalm 

1 sandwich carpaccio  

Melk, karnemelk en jus d’orange 

Stukjes vers fruit gemengd 

    vanaf 15 personen - prijs per persoon €  14,50 

 

Alle broodjes die wij voor de lunches gebruiken worden dagelijks 

geleverd door de warme bakker of kort van te voren afgebakken. 

Koffie en thee kunnen tegen meerprijs worden geleverd. 

 

 

 

Leuk om cadeau te geven  !!!! 

Luxe lunchplank met soep en vleeshapjes 

Te verkrijgen vanaf 2 pers. a  € 18,50 p/p 
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