Cateringkaart De Boerenstee
Vergaderen à la carte
Koffie/thee

Extra/tussendoor

Koffie/thee/water self-service
5,00 pp per dag
Bij aankomst staan kannen koffie/thee klaar; verder
is alles aanwezig om steeds vers bij te zetten.

Huisgebakken boerencake
Huisgebakken notenbrood
Candybars-assorti
Fruit-assorti
Boerenijs
Nootjes/chips
Saucijzenbroodje

Koffie/thee full-service
5,00 pp per dagdeel
Wij voorzien u de hele dag van verse koffie/thee en zorgen
per dagdeel voor schone kopjes en glazen

1,50 p.p.
1,50 p.p.
3,50 p.p.
3,50 p.p.
2,50 p.p.
3,50 p.p.
2,50 p.p.

Ontbijt
Eenvoudig ontbijt
Standaard ontbijt
Luxe ontbijt
Extra luxe ontbijt

9,00 p.p.
11,50 p.p.
13,50 p.p.
15,00 p.p.

(wit brood/bruin brood, beschuit, eitje, roomboter, zoetbeleg, ham, kaas, melk, jus d’orange)
(diverse broodsoorten, eitje, boter, zoet beleg, ham, kaas, melk, jus d’orange, koffie/thee, fruit)
(als standaardontbijt met yoghurt, muesli en cornflakes)
(als luxe ontbijt met croissant)

Lunches
Soep
Kleine lunch
Standaard lunchbuffet
Uitgebreid lunchbuffet
Lunch uit het vuistje
Luxe uit het vuistje
Extra luxe uit het vuistje

2,50 p.p.
9,00 p.p.
13,50 p.p.
14,50 p.p.
12,00 p.p.
13,50 p.p.
15,50 p.p.

( 1 knapperig broodje luxe belegd, melk/karnemelk of vruchtensap)
(divers brood, roomboter, divers zoet en hartig beleg, salade, melk/karnemelk, sap, fruit)
(als standaard maar uitgebreid met een tweede salade)
(2 belegde broodjes, 1 krentenbol, melk/karnemelk, fruit)
(3 belegde broodjes waarvan 1 luxe, 1 krentenbol, melk/karnemelk, fruit)
(3 luxe belegde broodjes, 1 krentenbol, melk/karnemelk, fruit)

Diner
Warm/koud buffet door cateraar
Driegangendiner met streekproducten door kok
Stamppottenbuffet
Chinees buffet
Barbecue standaard
Barbecue luxe

25,00 – 35,00 p.p. (vraag naar onze buffettenkaart)
50,00 p.p. bij groepen van 10 pers. of groter; 55,00 p.p. bij kleinere groepen
22,50 p.p.
20,00 p.p.
17,50 p.p.
.
22,50 p.p.

Koelkastservice
Wij zetten de koelkast voor u vol en na afloop wordt het verbruik verrekend op basis van € 1,00 glas frisdrank, € 1,50 flesje bier
en € 2,50 glas wijn

KOEkerellen - kookworkshop met streek-ingrediënten
Koken met streekproducten o.l.v. een kok: (prijzen gelden voor minimaal 10 personen; u betaalt dus altijd voor 10 pers.)
- viergangendiner
50,00 p.p.
(voorgerecht, hoofdgerecht, dessert, koffie/thee)
- driegangendiner
40,00 p.p.
( 1 aperitiefje, hoofdgerecht, dessert)
Mysterybox
27,50 p.p.
zelf koken met verse streekproducten en alle benodigde ingrediënten en recepten
Genoemde prijzen zijn exclusief btw

