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Bedrijf : _____________________ 

Adres  : _____________________ 

Telefoon : _____________________ 

Referentie  : _____________________ 

Email-adres :      

Contactpersoon: ___________________ 

 

        Aantal personen   ( vanaf 5 personen) 
 
Houtense lunch          
Kromme Rijn lunch          
Oude Dorp lunch          
Proeverij lunch          
Boerenlunch           
Rijnkanaal lunch          

Bezorgen 
 
□ Datum      :     
       
□ 11.00 – 11.30 uur 
□ 11.30 – 12.00 uur 
    
□ 17.00 – 17.30 uur 
□ 17.30 – 18.00 uur   
 
□ anders, namelijk    :     
 
Serviesgoed (per 10 stuks) 
    Aantal  
Bord en bestek     
Lunchbord en bestek   
Soepkom en lepel    
Limonadeglazen    
 
Drank  
Melk 1 liter      
Karnemelk 1 liter    
Jus d’orange     
Optimel     
Fles vruchtensap    
Blikje cola     
Blikje cola zero    
Blikje fanta     
Blikje sprite     
Blikje spa rood     
Flesje spa blauw    
 
Dieetwensen      
       
Opmerkingen      
       

    Aantal  
Soepen 
Tomatensoep     
Groentesoep     
Kippensoep     
Bospaddestoelensoep   
Erwtensoep (seizoen)   
Aspergesoep (seizoen)   
Speciale soep (in overleg)   
 
Zeer luxe belegde broodjes 
Italiaanse bol     
Boerensandwich (2 x ½)   
Luxe bol zalm     
Luxe bol makreel     
Luxe bol carpaccio    
Luxe bol geitenkaas    
Luxe bol gerookte kip   
Minibol + luxe beleg    
 
Warme snacks 
Broodje kroket    
Broodje bal      
Saucijzenbroodje (vanaf 10)  
Kaasbroodje (vanaf 10)   
Portie saté met brood   
Wraps (kip of gehakt)   
Quiche (spinazie/brie)   
Broodje Unox worst    
Broodje kaassoufflé     
 
Fruit en salades 
Bakje fruitsalade    
Stuk fruit     
Bakje rauwkost    
Goed gevuld slaatje     
Smoothie (seizoen)     
Maaltijdsalade lunch    
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