
HORECA- 
ARRANGE-
MENTEN 

Sportief Vergaderen



Alle weergegeven prijzen zijn per persoon.Heeft u specifieke dieetwensen of allergieën, geef dit even aan ons door

Ontbijt
Ontbijt – Snel en simpel
Croissant of chocoladebroodje   
Handfruit van Werkfruit  
Jus d’orange

€ 5,50

Ontbijt - Ontspannen en genieten
Croissant of chocoladebroodje    
Belegde snee waldkorn, met keuze uit vlees, vis of vegetarisch  
Handfruit van Werkfruit  
Jus d’orange

€ 7,75

Ontbijt - Sportief en gezond
Yoghurt met muesli     
Twee belegde biologische boterhammen met keuze uit vlees, vis of vegetarisch 
Eiergerecht
Jus d’orange

€ 9,95



Alle weergegeven prijzen zijn per persoon.

Lunch
Lunch - Snel en simpel
Twee zachte belegde broodjes met keuze uit vlees, vis of vegetarisch
Handfruit van Werkfruit   
Jus d’orange en melk

€ 7,25 

Lunch - Ontspannen en genieten
Twee harde belegde broodjes met keuze uit vlees, vis of vegetarisch
Soep of een ander warm gerecht
Vers fruit       
Jus d’orange en melk

€ 14,25

Lunch - Sportief en gezond 
Twee belegde sneetje wit of bruin biologisch brood met keuze uit: 
Huttenkase, humus, oude kaas of tonijnsalade
Verse salade met feta en tomaat    
Pompoensoep       
Vers fruit
Jus d’orange en melk

€ 17,75

Heeft u specifieke dieetwensen of allergieën, geef dit even aan ons door



Alle weergegeven prijzen zijn per persoon.

Dranken
Onbeperkt koffie, thee en water één dagdeel

hele dag
€ 6,50
€ 8,50

Uitbreidingen

Frisdranken één dagdeel
hele dag

€ 2,25
€ 3,50

Onbeperkt binnenlands drankenarrangement 1 uur
1,5 uur
2 uur

€ 8,50
€ 10,00 
€ 12,50

Het binnenlands drankenarrangement is inclusief nootjes en groentechips.

Iets lekkers voor in de pauze
Luxe koek: muffin of chocolate chip cookie € 2,00

Verse smoothie € 3,25

Halve wrap: kip of geitenkaas € 1,60

Warme quiche  € 2,50

Warme minibroodjes: saucijzen of kaasbroodjes 2 p.p. € 2,25

Sporterspauze
Flesje Sportdrank: AA Energy of Aquarius en B’tween reep € 4,25

Voor onderweg
Petfles frisdrank en candybar: Mars of Twix € 4,25

Vitaminewater en granenreep van Eat Natural € 6,75
Deze producten krijg je mee in een papieren tasje.

Borrelhapjes
Rauwkost met dip € 3,00

Warme hapjes: bitterbal, kaassoufflé of kipnugget 2 p.p.  € 1,60

Mini-wraps: kip of geitenkaas 2 p.p. € 1,95 

Crostini’s: vlees, vis of vegetarisch 3 p.p. € 3,75

Mini-hamburger € 4,25

Mini-puntzak zoete-aardappelfriet met truffelmayo € 2,75

Heeft u specifieke dieetwensen of allergieën, geef dit even aan ons door



Alle weergegeven prijzen zijn per persoon.

Barbecue
BBQ - Snel en simpel
Saladebar met sla, komkommer en tomaat   
Stokbrood met kruidenboter     
Twee salades: aardappelsalade en fetasalade met sla, 
zongedroogde tomaatjes, feta en dressing
Hamburger (80 gram)      
Braadworst
Kipsaté       
Vegabraadworst (+- 40% van aantal personen)   
Gegrilde groenten

€ 19,50 

BBQ - Ontspannen en genieten
Saladebar met sla, komkommer en tomaat   
Stokbrood met kruidenboter      
Twee salades: aardappelsalade en fetasalade met sla, 
zongedroogde tomaatjes, feta en dressing
Hamburger (80 gram)      
Braadworst
Kipsaté       
Zalmfilet      
Vegabraadworst
Gegrilde groenten
Gepofte aardappel

€ 29,50 

BBQ - Sportief en gezond
Saladebar met sla, komkommer en tomaat   
Meergranenbrood met tapenade    
Twee salades: aardappelsalade en fetasalade met sla, 
zongedroogde tomaatjes, feta en dressing
Hamburger (80 gram)     
Zalmfilet      
Kipsaté       
Vegabraadworst
Gegrilde groenten met vega-gehaktballetjes   
Maiskolf       
Gegrilde groenten       
Gepofte aardappel     
Gevulde portobello met geitenkaas

€ 36,95 



Heeft u specifieke dieetwensen of allergieën, geef dit even aan ons door Alle weergegeven prijzen zijn per persoon.

Diner
Dinerbuffet - Snel en simpel
Saladebar met sla, komkommer en tomaat    
Stokbrood met kruidenboter     
Twee salades: aardappelsalade en fetasalade met sla, zongedroogde 
tomaatjes, feta en dressing
Hamburger (80 gram)      
Braadworst
Kipsaté       
Vegabraadworst
Gegrilde groenten 

€ 19,50 

Dinerbuffet - Ontspannen en genieten 
Saladebar met sla, komkommer en tomaat 
Stokbrood met kruidenboter
Twee salades: aardappelsalade en fetasalade met sla, zongedroogde 
tomaatjes, feta en dressing
Varkenshaas in roomsaus
Biefstukpuntjes in jus
Zalm met hollandaisesaus
Vegetarisch gerecht met gegrilde groenten 
Twee soorten warme groenten
Twee verschillende aardappelgerechten

€ 29,50 


