Onze catering
-

Wij maken alles zelf met verse en zoveel mogelijk biologische producten
Onze lunches, borrels en diners bieden veel variatie en keuzemogelijkheden
Wij zorgen altijd voor voldoende vegetarische gerechten
Wij kunnen rekening houden met andere dieetwensen of allergieën
Alle bedragen zijn exclusief BTW

Standaardcatering (bij de prijs inbegrepen)
-

Verse Illimani koffie, cappuccino, latte macchiato of espresso
Een grote sortering Dilmah thee
Kannen water
Frisdranken
Onze beroemde huisgemaakte appeltaart
Vers fruit
Koekjes en snoepjes

Lunchbuffet (€ 17,- p.p.)
-

Rijk belegde witte en bruine sandwiches (verschillende soorten vlees, vis, kaas en hummus)
Verse salade
Huisgemaakte soep
Versgeperste jus d’orange
Smoothie
Suikerbrood
Fruit

Extra lunchgerechten (€ 4,50 p.p. per gerecht)
-

Hartige taart (vegetarisch)
Extra salade
Verse fruitsalade
Kaas- en/of saucijzenbroodjes

Hartige snack (€ 4,50 p.p. per gerecht)
-

Hartige taart (vegetarisch)
Kaas- en/of saucijzenbroodjes
Verse fruitsalade
Supergezonde smoothie
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Klein borrelbuffet (€ 4,50 p.p.)
-

Tomaat-mozzarellastokjes
Mini-saucijzenbroodjes
Plankje met kaasjes en vleeswaren
Nootjes en zoutjes

Uitgebreid borrelbuffet (€ 9,- p.p.)
-

Tomaat-mozzarellastokjes
Mini-saucijzenbroodjes
Gehaktballetjes
Plankje met kaasjes en vleeswaren
Zalmwraps
Dadels met mascarpone
Nootjes en zoutjes

Diner (€ 34,- p.p.)
Het diner is een driegangenmenu in buffetvorm. U heeft de keuze uit verschillende menu’s. De
menukeuze geldt voor het hele gezelschap, omdat wij maar voor één groep per avond koken.
Italiaans menu
- Voor
- Hoofd
- Na

Antipastischotel met gegrilde groenten, kazen, vleeswaren
Diverse pasta’s, salade
Tiramisu

Indisch menu
- Voor
- Hoofd
- Na

Mini-loempiaatje, kipsaté en bapao
Indische rijsttafel
Spekkoek

Menu van hartige taarten en salade
- Voor
Huisgemaakte soep
- Hoofd
Quiches en maaltijdsalades
- Na
Chocolademousse
Hollandsch menu
- Voor
- Hoofd
- Na

Huisgemaakte soep
Drie stampotten met gehaktbal en rookworst
Vlaflip

Alle bedragen zijn exclusief BTW

Vergaderlocatie Om de Hoek | Schuytstraat 52 | 2517 XG Den Haag | 070-3636995 | www.omdehoek.nl

