Lunch

prijzen per persoon en incl. btw

Lunch in arrangement
Geserveerd in ProefLokaal De Wereld:
Een uitgebreid broodjesbuffet met een kop verse dagsoep en warme items
Diverse, ruim belegde broodsoorten
Saladebuffet met sla, rauwkost, toppings en dressings
Glaasjes vers fruit met yoghurt en cruesli, handfruit en items als chocolademousse en apfelstrudel
Melk, karnemelk, drinkyoghurt, vruchtensappen, koffie en thee

€ 19,75

Lunch in het groen
Bij mooi weer kunnen wij uw lunch in een bolderkar klaarzetten en trekt u
er met uw gezelschap op uit voor een ontspannen picknick in het bos. De
bolderkar is rijkelijk gevuld met een handzame lunch. Picknickkleden ontbreken
uiteraard niet.
Voor deze lekkere gevarieerde lunch betaalt u niets extra. Het enige wat u
hoeft te doen is een week voor aanvang van uw bijeenkomst aan ons door te
geven dat u gebruik wilt maken van deze lunch. Mocht het op de dag van uw
bijeenkomst toch geen picknickweer zijn, dan luncht u in het restaurant. En een
volgende keer proberen we het gewoon weer …

€ 19,75

Om mee te nemen
Ontbijtpakket: twee belegde broodjes, jus d’orange, handfruit en candybar

€ 12,00

Lunchpakket: drie belegde broodjes, jus d’orange, melk, handfruit en candybar

€ 14,00

Filevriendje: jus d’orange, handfruit en candybar

€ 6,50
2018v1

Lunch bij de zaal

prijzen per persoon en incl. btw

Lunch compleet

Keuze uit dagverse soep van de chef of een hartige bite. Daarbij diverse
belegde broodjes, huisgemaakte verse wraps, geserveerd met melk, karnemelk
en handfruit.

€ 15,75

Wij serveren deze lunch in of bij de zaal.

Lunch De Wereld
Dagverse soep van de chef en een groentenempenada
Vikingbröt met gemarineerde zalm en rode biet
Mezzalunabrood met Italiaanse ham en zongedroogde tomaat
Flaguette miller met cheddar en chutney van ui en appel
Dit alles wordt aangevuld met vers gesneden fruit in glaasjes, melk en
karnemelk, jus d’orange en huisgemaakte smoothies.

€ 20,75

Wij serveren deze lunch in of bij de zaal.

Lunch Vitaal

Gegrild desembrood met guacamole, gerookte kipfilet en pomodoritomaat
Vital-jabrood belegd met komkommerspread, gerookte zalm en veldsla
Salad shaker met quinoa, zadenmix, little gem en geroosterde paprika
Vruchtensmoothie, shake van tarwegras en Griekse yoghurt met vijgencompote

€ 20,75

Wij serveren deze lunch in of bij de zaal.
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