Gewone broodjes (kaas / gekookte ham / ardennerham / snijworst) € 2,25 per stuk
Luxe belegde broodjes: (ei / gerookte kip / zalm / filet americain / brie / gezond /
geitenkaas / tonijn) afgegarneerd met sla en bijpassende garnituur € 3,25 per stuk
Wij gebruiken voor alle broodjes een assortiment van witte bollen, woudcornbollen,
harde broodjes, krentenbollen en croissants.
Standaard lunch "zelf smeren"
- Diverse broodsoorten, diverse broodjes, krentenbrood en croissants
- Diverse vleeswaren, kaas en brie
- Diverse soorten zoet beleg
Totaal voor bovenstaande: € 6,75 per persoon

Extra: onbeperkt koffie / thee meerprijs € 1,50
Extra: onbeperkt jus d’orange en / of melk meerprijs € 1,75
Extra:
Extra:
Extra:
Extra:
Extra:
Extra:
Extra:
Extra:

sneetje peperkoek meerprijs € 0,40
gekookt ei meerprijs € 0,40
ei- salade meerprijs € 0,75
kipsalade meerprijs € 1,00
rauwkost- salade meerprijs € 2,50
koude visschotel meerprijs € 4,50
vers fruit (appels, peren e.d.) meerprijs € 1,00
vers fruitbowl meerprijs € 2,50

Extra: roggebrood met spek / zult meerprijs € 1,50
Extra: champignons à là crème meerprijs € 2,00
Extra: roerei meerprijs € 1,50
Extra: soep naar keuze meerprijs € 3,25
Extra: warm vlees naar keuze meerprijs € 3,95
Keuze uit: Zie warm vlees buffet (algemene prijslijst)

Huur kleine bordjes: € 0,35 p.p.
Huur borden + bestek: € 0,75 p.p.
Huur soepkop + lepel: € 0,50 p.p.
Huur kop / schotel / lepeltje: € 0,50 p.p.
Huur longdrinkglazen: € 0,35 p.p.
Afwas: 8% van totaalprijs extra
Huur personeel: € 25,00 p.p. per uur
Eventuele huur tafels, stoelen e.d. in overleg
Alle prijzen zijn inclusief BTW
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LUNCH-SUGGESTIES:
Lunch "Hartige broodjes" € 11,00 per persoon (4 mini-broodjes p.p.)
Assortiment mini-broodjes luxe belegd met:

-

ei
gerookte zalm
gezond
filet americain
brie
gerookte kip

Afgegarneerd met passende garnituur
Assortiment stuks vers fruit

Lunch "Lekkers uit de Peel" € 11,50 per persoon (2 broodjes p.p.)
-

Mosterdsoep met spekjes
Ciabatta met kruidenboter
Witte bol omelet
Mueslibol kaas / mosterdkaas

- Waldcornbol gekookte ham
- Peelkoek
- Peelneutje

Lunch "Lekker en gezond" € 10,50 per persoon
- Italiaanse ciabattasalade
- Salade met diverse kaassoorten
- Pastasalade met tonijn

- Assortiment luxe broden
- Kruidenboter en tapenade

Lunch "Lekker sneukelen" € 14,50 per persoon
-

Cup cakes
Spekkoek
Soesjes
Mini-croissant brie / jam
Mini-sandwich ei
Mini-sandwich gezond

-

Casino zalm
Wraps gerookte kip
Quiche assorti
Bruchetta tomaat
Crostini geitenkaas / vijgencompote

Lunch "Broodjes buffet" € 11,95 per persoon
-

Diverse mini-broodjes
- Brie
- Ei-salade
Croissants
- Port salut
- Garnalen-salade
Mini-krentenbol
- Geitenkaas
- Gerookte kipfilet met cocktailsaus
Mini-afbakbroodjes assorti
- Paté
- Forel
Plakken gekookte ham
- Tonijn-salade
- Noorse zalm
Plakken kaas
- Kipsalade
- Boter
Ijsbergsla, komkommer, tomaat, walnoten, gedroogde abrikozen

Lunch "gewoon lekker" € 14,95 per persoon
-

soep naar keuze
mini-broodjes zalm / ei / gerookte kip
mini-broodjes kaas
broodje kroket + mosterd

- griekse salade
- vers fruitbowl

Lunch "Mix koud / warm" € 15,50 per persoon
-

Soep naar keuze
Stokbrood + kruidenboter
Kipspiesjes in satésaus
Pitabroodjes met tacogehakt en knoflooksaus

-

Carpaccio van ossehaas
Quiche lorraine
Quiche zalm
Salade met diverse kaassoorten

Extra: koffie / thee meerprijs € 1,50 p.p.
Extra: jus d'orange en / of melk meerprijs 1,75 p.p.
Huur longdrinkglazen: € 0,35 p.p.

Huur borden + bestek: € 0,75 p.p.
Huur soepkop + lepel € 0,50 p.p.
Huur kop / schotel / lep.: € 0,50 p.p.

Alle prijzen zijn inclusief 6% BTW
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