Tafelgarnituur

De prijzen worden per persoon berekend.
Zoute koeken & gemengde noten | 2
Meest gekozen!
Gemarineerde olijven & gemengde noten | 2.2
Noten, olijven & groentesticks | 3.5
Groentechips met kerriesaus | 3
Utrechtse kazen | 3.5

Happen
Per 3 stuks. Toppings kunnen variëren.
Ambachtelijke Bitterballen | 3.5
Met mosterd
Warme snacks ‘year around’ | 3.7
Bitterbal I Kaastengel I Gambakroketje
Meest gekozen!
Wereldse bitterballen | 4.6
Coco Thai - Thaise cocoscurry
Popeye - bladspinazie en parmezaan
Baladin - Arabische hummus
Vega snacks | 4.6
Oesterzwambitterbal
Kaastengel
Tomaat-mozzarellakroketje
Snack wraps 'no waste' | 3
Bieten- en wortelwrap met toppings
Bruschetta’s | 4.6
Avocado & basilicum
Tomaat & rode ui
Aubergine & tomaat
Vegan snacks | 4.6
Samosa
Falafel
Arabische bitterbal

Zoet
Carrotcake | 2.5

Gebak | 4.2

Met roomkaasglazuur

Wisselend assortiment

Brownie | 2.5

Petit four van Theo Blom | 2.7

Met ganache & crispy's

+ 0.5 met eigen logo

Sol koekjes | 0.8
Met Universiteitslogo

Vegan zoet

Domtorentje | 2.1

Brownie | 2.5

Grote bonbon van pure chocolade

Cheesecake | 2.5

met romige chocoladevulling

Superfoodreep | 3

Sandwiches
De sandwiches bestaan uit een combinatie
van verschillende broodsoorten, divers
belegd. Broodsoorten, spreads, beleg en
garnering kunnen wisselen.

Impressie lunchgerechten
Per stuk 3.7 / Per 2 stuks 7
Oude Gracht kaas | tomatenchutney
met appel en gember | rucola
Auberginesalsa I kerriecrème |
gerookte amandelen
Pompoenhummus | feta | geroosterde
pompoen | veldsla
Vegan wrap | hummus | gegrilde
groenten
Marokaanse wrap | rijst | avocado |
broccoli

Glaasje soep
Uitgeserveerd in een dubbelwandig glas
Bospeen-gembersoep | 2.6
Thaise kokossoep | 2.6
Groentebouillon | 2.6

Dranken
Wij serveren standaard het onderstaande assortiment. U hoeft hier geen keuze uit
te maken. Bij het opmaken van een offerte nemen wij een stelpost mee voor de
dranken. Na afloop factureren wij enkel de genuttigde dranken (m.u.v.
mousserende wijn).
Koffie & thee | 2.2
Mineraalwater, plat & bruisend | 2.1
Vruchtensap, sinaasappel & appel | 2.1
Frisdrank, divers | 2.1
Bier, van de tap | 2.4
Wijnen, wit, rosé en rood | 3

Optioneel bij aanvang proosten met een glas mousserende wijn | 4.3

6

Dranken op basis van nacalculatie
In de offerte wordt een stelpost opgenomen. Dranken worden berekend op
basis van nacalculatie (m.u.v. mousserende wijn).
Kurkengeld
Indien u zelf de wijnen verzorgt, rekenen wij u € 15,- per fles aan kurkengeld. De
exacte levertijd van de wijnen stemmen wij graag nog met u af.
Schotelgeld
Indien u zelf gebak wenst te verzorgen rekenen wij u € 3,- per persoon. De
exacte levertijd van het gebak stemmen wij graag nog met u af.

Spelregels
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Reserveringen bevestigen wij binnen 24 tot 48 uur.
Wij streven naar een reserveringstermijn van 10 werkdagen.
Wanneer de aanvraag later wordt ontvangen verkopen wij nooit ‘nee’, maar
overleggen met de aanvrager wat er nog wél mogelijk is. Als de specifieke
producten niet bereid kunnen worden, bieden wij een passend alternatief.
Indien gewenst maken wij een afspraak om de geplande bijeenkomst voor
te bespreken.
Wanneer het gaat om gedeeltelijke annuleringen (bv minder personen of
weglaten van assortiment) gelden de annuleringsrichtlijnen: Annuleren kan
kosteloos tot 48 uur voorafgaand. Binnen deze termijn bekijken wij per geval
of het nodig is kosten te berekenen (in geval van afspraken met derden of
geproduceerde producten). Voor de overige annuleringvoorwaarden
verwijzen wij u graag naar de Uniforme Voorwaarden Horeca.
De nacalculatie (m.u.v. mousserende wijn) wordt direct na afloop van uw
bijeenkomst verwerkt in de reservering en middels een digitale factuur (met
gespecificeerde bijlage) daags na de partij toegezonden.
Zonder adresgegevens kunnen wij geen offerte opmaken.
Indien de factuur verzonden wordt aan de afdeling Administratief Service
Center van Universiteit Utrecht vragen wij u bij aanvraag het WBS-nummer te
vermelden.

