Catering arrangementen 2021

JUNI LEKKERNIJEN
Bij het huren van een zaal bij Het Nutshuis kan je catering
bestellen bij onze vaste catering partner Juni Lekkernijen.
Juni Lekkernijen verzorgt dagelijks wisselende huisgemaakte
gerechten van duurzame en verantwoorde producten.
Positieve maatschappelijke impact maken met voedsel? Juni
gelooft dat dat kan. Juni Lekkernijen maakt bewuste keuzes,
koopt verantwoord in, kookt creatief en vernieuwend, verspilt
minder en herontdekt onbekende en vergeten ingrediënten.
Met deze visie in gedachten kookt Juni elke dag wisselende
no-waste gerechten passend bij het seizoen. Elke dag anders,
elke dag vers!
In dit overzicht vindt u alle arrangementen die Juni Lekkernijen
kan verzorgen tijdens uw verblijf in het Nutshuis. Heeft u
speciale wensen? Geef dit door aan onze reservering afdeling
en wij gaan samen met Juni Lekkernijen kijken naar het
benodigde maatwerk.

VERGADER ARRANGEMENTEN
Koffie/thee arrangement
Dagdeel (9.00 tot 12.00) €5,00 / Hele dag (9.00 tot 17.00) €8,50
Onbeperkt koffie, thee, water uit kannen en koekjes
Koffie/thee arrangement met biologische sappen
Dagdeel (9.00 tot 12.00) €8,00 / Hele dag (9.00 tot 17.00) €12,50
Onbeperkt koffie, thee, water uit kannen, onbeperkt biologische sappen en
koekjes

ZOETIGHEDEN, FRUIT, SOEP EN EXTRA'S
Homemade zoetigheid van de dag (2 stuks) €3,00
Soep van de dag inclusief brood €3,50
Handfruit (1 stuk banaan, appel, peer etc) €2,00
Dagverse fruit shake per fles (5 glazen) €8,50
Ontvangst koffie en thee incl. koekjes €2,50

ONTBIJT ARRANGEMENTEN

Ontbijt Eenvoudig €11,00
Bij dit ontbijt arrangement ontvangt iedere gast twee kleine
croissantjes (keuze tussen naturel en chocolade),
een gevulde wrap met oude kaas, scone met clotted
cream en jam en handfruit.

Ontbijt Standaard €15,75
Bij het Standaard ontbijt arrangement ontvangt iedere
gast een klein glaasje yoghurt met homemade granola,
een scone met clotted cream en jam, een gevulde
wrap met oude kaas, een vijgenbroodje met roomboter en
glaasje fruitshake van de dag.

LUNCH ARRANGEMENTEN
Lunch eenvoudig €9,00
Bij dit luncharrangement ontvangt iedere gast twee divers belegde broodjes
met verschillende soorten beleg (vlees/vis/vegetarisch/vegan) opgemaakt
met sla, rucola of verse spinazie. Inclusief biologische sappen.
Soep met broodjes €12,50
Bij dit luncharrangement zal er een rijke vegetarische soep bereid worden,
Geserveerd met 2 divers belegde broodjes (vlees/vis/vegetarisch/vegan)
inclusief biologische sappen.
Standaard Lunch €16,00
Bij dit luncharrangement ontvangt iedere gast een rijkelijk belegd broodje
(vlees/vis/vegetarisch/vegan) opgemaakt met gemengde sla, verse
spinazie of rucola. Daarnaast zal er een frisse seizoenssalade, een gevulde
wrap en een stukje huisgemaakte seizoen quiche klaar staan. Inclusief
biologische sappen.

LUNCH ARRANGEMENTEN
Luxe lunch €18,75
Bij dit luncharrangement ontvangt iedere gast een rijkelijk belegd broodje
opgemaakt met gemengde sla, verse spinazie of rucola. Daarnaast zal er een
frisse seizoenssalade, gevulde wrap, een stukje huisgemaakte seizoen quiche
en diverse huisgemaakte zoetigheden klaar staan. Inclusief verse fruitshake.
Warme lunch €18,75
Bij dit luncharrangement wordt een warme daghap (vlees/vis/vegetarisch/
vegan) geserveerd samen met een stuk warme huisgemaakte seizoensquiche.
Daarnaast zal er een frisse seizoenssalade geserveerd worden en diverse
huisgemaakte zoetigheden. Inclusief biologische sappen.
Warme lunch eenvoudig €11,00
Bij dit luncharrangement wordt een warme daghap (vlees/vis/vegetarisch/
vegan) geverseerd met een frisse seizoenssalade.

BORREL ARRANGEMENTEN
Zoutjes en nootjes €2,50
Juni plateau €5,25
Op de statafel plaatsen we diverse
bakjes met gemarineerde olijven en
samosa's. Daarnaast worden er mooie
opgemaakte borrel planken
geserveerd met diverse wraps en
vegetarische quiche.

Juni Plateau Deluxe €9,50
Op de statafel plaatsen we diverse
bakjes met gemarineerde olijven.
Daarnaast worden er mooie
opgemaakte borrel planken
geserveerd met mix van hapjes; o.a.
diverse wraps, vegetarische quiche,
prikkers met gegrilde groenten,
antipasti, bruschetta's etc.

Bittergarnituur €5,00
Mix van bittergarnituur hapjes; o.a.
bitterballen, kaasstengels, samosa's

MIDDAG SNACK

Wraps €3,50 p.p.
Twee stuks per persoon
(verschillende smaken)
Homemade Quiche €3,50 p.p.
Vegetarisch, 1 stuk p.p.
Samosa's met sausje €3,50 p.p
Vegetarisch, 3 stuks p.p.
Börek met feta of spinazie €3,50
Vegetarisch, 3 stuks p.p.

DINER ARRANGEMENTEN
Diner eenvoudig €13,00
Bij dit arrangement serveren wij een warme daghap, (bijvoorbeeld een pasta
schotel of curry met rijst) met daarbij een frisse seizoensalade en iets zoets toe.
Diner Standaard €19,50
Bij dit arrangement serveren wij warm vlees/vis/vega gerecht samen met twee
verschillende seizoensalades. Daarnaast zal er huisgemaakte warme quiche
geserveerd worden met brood met diverse dips en iets zoets toe.
Shared Dining €29,00
Dit arrangement is een drie gangen diner uitgeserveerd aan tafel waarbij de
gasten de gerechten delen. Het diner kan bestaan uit pastagerecht en/of
cous cous thabouleh, merquezworstjes of kalfsgehaktballetjes in Napolitaanse
saus, frisse seizoensalade, brood met diverse dips, tapas, vegetarische quiche
en iets zoets toe.
Walking dinner €29,00
Dit arrangement zal bestaal uit diverse kleine gerechten waar rondgelopen mee zal
worden. Bijvoorbeeld: seizoensalade, salade caprese, wraps met oude kaas of met
gerookte zalm, kipspiesje met gago gago salade en saté saus, gamba spiesje etc.

DRANK ARRANGEMENTEN
Drank arrangement mix €8,25 p.u.p.p.
Onbeperkt bier, wijn, fris, sappen en
water per uur per persoon.
Drank arrangement alcoholvrij €5,00
p.u.p.p.
Onbeperkt frisdranken, sappen en water
per uur per persoon.

