Juni in Het Nutshuis, Riviervismarkt 5
VERGADER ARRANGEMENTEN DAGDEEL

Eenvoudig
Standaard

Inhoud
Onbeperkt koffie, thee, water en koekjes
Onbeperkt koffie, thee, water, koekjes en
onbeperkt biologische sappen

Prijs/eenheid
€5,00 p.p.
€8,00 p.p.

VERGADER ARRANGEMENTEN DAG

Eenvoudig
Standaard

Onbeperkt koffie, thee, water en koekjes
Onbeperkt koffie, thee, water, koekjes en
onbeperkt biologische sappen

€8,50 p.p.
€14,25 p.p.

EXTRA’S: Diverse zoetigheden, fruit, overig

Homemade zoetigheid v/d
dag
Soep van de dag
Handfruit
Verse fruitshake
Ontvangst koffie & thee

Bestaande uit twee stukjes huisgemaakte
cake
Soep van de dag incl. 1 stukje brood
1 stuk handfruit; banaan, appel, peer,
mandarijn, etc.
Fles dagverse fruitshake (5 glazen uit 1 fles)
Koffie, thee, water en koekjes (per ronde)

*Alle genoemde prijzen zijn excl. btw (tenzij anders vermeld).

€2,75 p.p.
€3,50 p.p.
€2,00 p.p.
€8,50 p.st.
€2,50 p.p.

ONTBIJT ARRANGEMENTEN
Eenvoudig

Croissants met roomboter & jam (1 p.p.)
Gevulde wraps
Breekbroden (2 p.p.) met divers beleg
Verse fruitshake

€10,00 p.p.

Standaard

Yoghurt met homemade granola en fruit
Croissants met roomboter & jam (1 p.p.)
Gevulde wraps
Breekbroden (2 p.p.) met divers beleg
Scones met clotted cream en jam
Verse fruitshake

€15,00 p.p.

LUNCH ARRANGEMENTEN

Eenvoudig
Soep met broodjes

Standaard

Luxe

Warme lunch

2 broodjes met divers beleg (vega/vlees/vis)
Incl. Sappen, melk/karnemelk
Vegetarische soep
2 broodjes met divers beleg (vega/vlees/vis)
Incl. Sappen, melk/karnemelk
Broodje met divers beleg (vega/vlees/vis)
Gevulde wrap
Huisgemaakte seizoenquiche
Frisse seizoensalade
Incl. Sappen, melk/karnemelk
Panbroodje met divers beleg (vega/vlees/vis)
Gevulde wrap
Huisgemaakte seizoenquiche
Frisse seizoensalade
Homemade lekkernij
Verse fruitshake, melk/karnemelk
Warme daghap (vlees, vis of vegetarisch)
Warme huisgemaakte quiche
Maaltijd salade
Frisse seizoensalade
Homemade lekkernij
Incl. Sappen, melk/karnemelk
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€8,75 p.p.
€12,50 p.p.

€15,75 p.p.

€18,75 p.p.

€18,75 p.p.

Warme lunch eenvoudig

Warme daghap (vlees, vis, vegetarisch)
Frisse seizoensalade
Incl. Sappen, melk/karnemelk

€10,00 p.p.

MIDDAG SNACK

Gevulde wraps
Huisgemaakte quiche
Samosa’s met een sausje

Diverse smaken, 2 per persoon
Vegetarisch, 1 stuk p.p.
Vegetarisch, 3 stuks p.p.

€3,50 p.p.
€3,50 p.p.
€3,50 p.p.

Börek (filodeeg hapje)

Vegetarisch, 2 stuks p.p.

€3,50 p.p.

Eenvoudig

Zoutjes en nootjes

€2,50 p.p.

Juni borrel plateau

Huisgemaakte mini quiche
Wrapjes (diverse smaken)
Kalfsgehaktballetjes met dips
Schaaltjes met gemarineerde olijven
Huisgemaakte mini quiche
Wrapjes (diverse smaken)
Diverse antipasti
Groente prikkers
Schaaltjes met gemarineerde olijven
Bruschetta’s
Bitterballen, kaasstengels, samosa’s

€5,25 p.p.

BORREL ARRANGEMENTEN

Juni borrel plateau de luxe

Bittergarnituur

€9,50 p.p.

€5,00 p.p.

DRANKEN ARRANGEMENTEN

Drank arrangement
Drank arrangement (non
alcoholisch)
Per consumptie (muntjes)

Onbeperkt: bier, wijn, fris en sappen per uur,
per persoon
Onbeperkt fris en sappen per uur, per persoon

€8,25 p.p.

Keuze uit: bier, wijn, fris, sap en water

€2,75 p.st.
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€5,00 p.p.

DINER ARRANGEMENTEN

Eenvoudig

Warme daghap (pastagerecht of curry met
rijst) (vlees/vis/vega)
Frisse seizoensalade
Huisgemaakte lekkernij
Warm vlees/vis/vega gerecht
Maaltijd salade van onze salade bar
Frisse seizoensalade
Huisgemaakte quiche
Brood met diverse dips
Huisgemaakte lekkernij

€12,50 p.p.

Shared Dining

Een diner uitgeserveerd in drie gangen aan
tafel om te delen

€27,50 p.p.

Walking Dinner

Soepje in een glaasje
Salade caprese
Wraps met oude kaas of met gerookte zalm
Kipspiesje met gado-gado salade en saté saus
Gamba spiesjes met citroen-dille saus
Huisgemaakte quiche
Pure of witte chocolademousse met
fruittopping

€27,50 p.p.

Standaard
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€18,75 p.p.

