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Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering
Waarom Lokaal & Gezond?
Wij werken zoveel mogelijk met lokale producten. In deze map bundelen we onze
favoriete producten uit de provincie. Op die manier proberen we voor elke aanvraag
een lokaal alternatief te bieden, of het nu gaat om ontbijt, lunch, borrel of diner.

LOKAAL
&GEZOND

Daarnaast bieden we met deze map een breed spectrum aan gezonde
keuzes. Gezonde voeding begint bij aandacht voor de recepturen, maar komt ook
terug in het rekening houden met dieetwensen. Zo vindt u in deze map veel
vegetarische en veganistische opties. Zo bieden we voor iedereen een gezonde keuze.

Duurzaamheid
Eén van de redenen dat we zo graag met het lokale aanbod werken is dat we zo
onze footprint zo klein mogelijk kunnen houden. Vandaar dat we het
assortiment uit deze map ook alleen in regio Utrecht, Amsterdam & het Gooi
leveren. Door consequent duurzame samenwerkingen aan te gaan met
lokale leveranciers en producenten, halen we onze ingrediënten dichtbij huis.
Hierbij kopen we zo efficiënt mogelijk in om het aantal leveringen beperkt te houden.
Een duurzaam bewustzijn gaat natuurlijk verder dan alleen ons inkoopbeleid.
Daarom hebben we in onze dagelijkse gang van zaken zoveel mogelijk maatregelen
doorgevoerd om samen met aandacht voor mens, dier en milieu te werk te gaan.
Op onze website kunt u verder lezen over ons duurzaam bewustzijn.
U vindt hier ook ons MVO verslag ter inzage. Ga naar www.cateringutrecht.nl

Maatschappelijke impact
We genieten enorm van al het moois dat onze provincie te bieden heeft
en we delen dat dan ook het liefst met zoveel mogelijk mensen. Maar we
doen ook graag wat terug voor onze directe omgeving. Daarom doneren
we een vast deel van de omzet aan een maatschappelijk project in Utrecht.

Voedselbanken Utrecht
Met de opbrengst uit deze map gaan we sparen voor de Utrechtse voedselbanken.
Zij leveren vanaf 10 locaties in de stad aanvullende voedselpakketten en bedienen
daarmee 1100 mensen. We zien er naar uit om hen te kunnen ondersteunen.
Sommige productgroepen zijn voor de voedselbank moeilijk te krijgen,
zoals versproducten en zuivel. Met de opbrengst die we samen sparen op ons
nieuwe assortiment gaan we daarom in samenwerking met lokale leveranciers
het aanbod van de voedselbanken aanvullen. Alvast hartelijk dank voor uw hulp!

U helpt mee!
Door het assortiment uit deze map te bestellen, spaart u automatisch mee voor de
projecten die wij ondersteunen. Zo oefent u direct en concreet positieve
invloed uit op uw directe omgeving. Samen kunnen we heel veel betekenen.

Opbrengst Tree of Life
De afgelopen twee jaar hebben we met ons lokale aanbod gespaard
om te doneren aan het project Tree of Life. Zij planten onder leiding van
Pauline Versteegh bomen in West Afrika om de globale ontbossing tegen te gaan.
Dankzij uw hulp hebben we in twee jaar tijd bijna 1200 bomen mogen
planten. We zijn enorm dankbaar voor uw steun en we zijn er trots op dat we
samen zo een positieve bijdrage hebben kunnen leveren aan dit mooie project.
U kunt meer informatie over Tree of Life vinden op de website van het
project.
Ga
hiervoor
naar
https://www.hetkanwel.love/tree-of-life/.
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Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering

BESTEL
PROCE
DURE

Bestelling plaatsen

Retour bestelling

U kunt uw bestellingen doorgeven per mail: info@vanrooijencatering.nl.
Wanneer uw order verwerkt is, krijgt u altijd een bevestiging per email.

U dient onze materialen vaatwasserschoon retour aan te bieden. Dus de
materialen dienen vrij van etensresten te zijn gesorteerd.

Termijn bestellingen

Samen met de chauffeur controleert u de bestelling en materialen. Eventuele
manco’s worden op de bon vermeld. U tekent vervolgens af voor retour halen.
Let op!

Uw bestelling voor lunches en koude hapjes kunt u een werkdag van tevoren
voor 14:00u bestellen.
Uw bestelling voor alle overige producten kunt u drie werkdagen van tevoren
voor 14:00u bestellen.
Uiteraard hebben wij grote bestellingen graag eerder van tevoren binnen als
dit al bekend is op locatie. Eventuele veranderingen kunnen dan nog 3
werkdagen van tevoren worden doorgegeven.

Er moet een persoon aanwezig zijn op de retourlocatie om af te tekenen. Is dit
niet het geval, dan is het risico voor de opdrachtgever. Van Rooijen Catering
is op dat moment niet verantwoordelijk voor eventuele kosten door het niet
kunnen vinden van materialen. Deze worden tegen aanschafwaarde
doorberekend aan de opdrachtgever.

Leveringen op zaterdag dienen uiterlijk donderdag voor 12:00u te zijn
doorgegeven.

Bij breuk en/of manco’s worden de materialen doorbelast tegen
vervangingswaarde.

Leveringen op zon- en erkende feestdagen zijn in overleg en dienen uiterlijk vijf
werkdagen vóór de aflevering te zijn doorgegeven.

Het ophalen van de bestelling geschiedt bij de volgende levering of anders in
overleg. Buffetten worden indien mogelijk de volgende dag opgehaald.

Bij leveringen op zon- en erkende feestdagen wordt een extra toeslag van
€35,00 excl. btw doorberekend. (30002)

Maatwerk

Spoedbestellingen
Voor spoedbestellingen neemt u zo snel mogelijk contact op met ons. In overleg
zullen dan de mogelijkheden besproken worden. Een spoedbestelling dient
u altijd per email te bevestigen. Over iedere spoedbestelling wordt een vaste
toeslag van € 10,00 excl. btw berekend.

Bestelling annuleren
Annuleringen kunt u telefonisch of per email doorgeven. Let op! Indien een bestelling, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd kunnen
gemaakte kosten alsnog worden doorbelast.
Annulering zonder kosten is mogelijk tot 48 uur voor levering. Bij annuleringen
minder dan 48 uur voor levering zal 50% van de order in rekening worden gebracht. Bij annuleringen minder dan 24 uur voor levering zal 100% van de order
in rekening worden gebracht.

Aanlevertijden
U kunt doorgeven hoe laat u de bestelling wenst te ontvangen. Let op!
Aflevertijden voor 07:00u en na 18:00u zijn in overleg. Tevens rekenen we hier
een toeslag van € 25,00 excl. btw voor. (30018)

Voor bestellingen binnen een straal van 25 kilometer rond ons bedrijf zijn wij
genoodzaakt om een vaste toeslag van € 10,00 excl. btw te berekenen voor
orders onder de € 75,00 excl. btw. (30003)
Voor bestellingen buiten een straal van 25 tot 50 kilometer rond ons bedrijf zijn
wij genoodzaakt om een vaste toeslag van € 15,00 excl. btw te berekenen voor
orders onder de € 150,00 excl. btw. (30004)
Voor bestellingen buiten een straal van 50 kilometer rond ons bedrijf worden de
transportkosten in overleg bepaald.

Prijzen
Alle prijzen zijn terug te vinden in onze prijslijst. De prijzen staan zowel inclusief
als exclusief btw vermeld. Van Rooijen Catering behoudt zich het recht voor om
tussentijds prijsaanpassingen te doen.

Statiegeld
Over onze materialen rekenen wij statiegeld, die wij crediteren bij het retour
halen. Dit geschiedt zoveel mogelijk bij de volgende bestelling.

Factuur

De maaltijden en buffetten leveren we bij voorkeur 1 uur voor aanvang van het
diner warm aan. Hiermee voorkomen wij late levering door file problemen.

Materiaal

U controleert samen met de chauffeur de volledige bestelling bij ontvangst.
Vervolgens tekent u de afleverbon voor ontvangst. Indien niemand aanwezig
is tijdens de servicetijden op de afleverlocatie om voor ontvangst te tekenen,
wordt de bestelling zo goed mogelijk achtergelaten.

BESTELPROCEDURE

Transport

Wij leveren onze orders zoveel mogelijk in route. Dit betekent dat de aflevertijd
kan afwijken van de door u aangegeven aflevertijd. Wanneer u geen opslag- of
koelingsruimte heeft kunnen wij in overleg strakker tegen de gewenste
aflevertijd leveren.

Ontvangst bestelling
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Bij incidenteel en eenmalig maatwerk rekenen wij een toeslag van € 35,00
excl. btw. (30019)

Wij factureren op de maandagochtend over de voorgaande week. Het kan
voorkomen dat het statiegeld van uw weekendbestelling nog niet is verrekend,
dit geschiedt dan de volgende week.
Let op: ons assortiment is modulair opgebouwd. Dat wil zeggen dat onze
producten en eventuele materialen en servies apart besteld dienen te worden,
tenzij anders aangegeven.
Zo herkent u onze vegetarische opties

en onze veganistische opties.

Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering

ONTBIJT
& LUNCH
Buffeten
Lunches
Salades
Dieetwensen
Fruit, zoet & dranken
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Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering
Ontbijtbuffet Rhijnauwen

14014

Wij halen onze ingrediënten graag lokaal. Dit ontbijtbuffet zit vol
producten uit de provincie!

BUFFET

• Diverse smaakvolle verse broodsoorten van onze lokale bakker
• Krentenbrood van onze lokale bakker
• Diverse heerlijke, luxe vleeswaren van lokale boerderijen
• Hollandse boeren kazen van de Brienenshof
• Diverse soorten jam van lokale fruittelers en fair trade zoet beleg
• Boeren roomboter
• Huisgemaakte fair trade banana bread
• Scrambled eggs met rode ui, courgette en rode paprika
• Verse gebakken ontbijtworstjes
• Appels en peren van lokale telers
• Yoghurt van de lokale boer met huisgemaakte granola

Lunchbuffet Healthy

14025

Dit lunchbuffet is beschikbaar vanaf 20 personen en wordt standaard
warm geleverd.
• Pittig komkommershotje met rode peper
• Midi ciabatta humus gegrilde groente
• Midi wrap gezond met jonge kaas, spinazie en selderijsalade
• Avocadosalade met rode peper, gele paprika en citroendressing
• Salade met pompoen, geitenkaas, quinoa en pompoenpitjes
• Witlofsalade met yoghurt en cranberries
• Aubergineschotel met walnoten, limabonen en artisjok
• Gegrilde puntpaprika’s gevuld met linzen
• Joodse pita’s met kruidige savta saus

Lunchbuffet Power

14026
Dit lunchbuffet is beschikbaar vanaf 20 personen en wordt standaard warm
geleverd.
• Groene smoothie van banaan, spinazie en hennepzaad
• Speltbaguette met hummus en kiprollade
• Born baguette met gerookte zalm en zeewiersalade
• California power salad met kalkoen, quinoa, feta, avocado en mosterddressing
• Salade van spinazie, limoen, snijbiet, granaatappel en yoghurt-muntdressing
• Pompoensoep met gember, kokosmelk en gesneden desembrood

Levering & materialen
Onze lunchbuffetten zijn te bestellen vanaf 20 personen. Bij minder
personen zijn we genoodzaakt een toeslag te rekenen (31000). Indien
gewenst kunt u bij onze buffetten de volgende materialen bestellen:
Warmhoud- en opschepmaterialen
Borden, bestek en servetten
Cocktailvorkjes
Soepkommen, schotels, lepels en servetten
Saladbowls, vorken en servetten
Yoghurt - en fruitschaaltjes
Lepels
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31010
31011
33020
31012
31013
31015
33018

Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering

LUNCH

Molen op Hoop van Beter lunch

Allergieën en dieetwensen

Twee biologische broodjes met kazen en vleeswaren uit de provincie
gepresenteerd in houten kistjes.

Wij houden graag rekening met uw allergieën en dieetwensen.
Hieronder vindt u onze gestandaardiseerde lunches voor de vaakst
voorkomende aanvragen.

Zonder garnituur
Met garnituur

12360
12361

Molen de Bouwing lunch

12362

Een zuurdesem bonk en twee sandwiches van bakkerij Van Eekeren,
belegd met diverse kazen van kaasboerderij de Brienenshof en Van
Rossum en met vleeswaren van lokale boeren. Gepresenteerd in
houten kistjes met garnituren van het seizoen.

Molen de Ster lunch
Deze lunch biedt al het lekkere van de streek. Deze lokale producten
zijn puur natuur en overvol van smaak. U krijgt een biologische
rozijnenbol, een desembonk van onze lokale bakker en een zacht
luxe biologisch broodje. Allemaal belegd met garnituren, vleeswaren en kaas uit de regio.

Lunchpakket Healthy

Veganistische lunch

12343

Luxe lunch met diervrije producten.
• Desem tafelbrood met Griekse koolsalade, paprika en olijven
• Ciabatta met huisgemaakte paprika hummus en gegrilde groente
• Gevulde wrap met Mexicaanse bonensalade
12363
12364

Lactosevrij dieet?

12028

Spelt light lunch

Onze veganistische lunch is tevens geschikt voor een lactose- of
melkvrij dieet. In ons HACCP kwaliteitssysteem is een procedure voor
lactosevrij produceren.

12322

Deze lunch bestaat uit spelt baguettes belegd met magere
vleeswaren en 20% vet kazen.

Ons lunchpakket is ideaal voor onderweg!
• Mueslibol
• Salad shaker Griekse choriatiki
• Groene smoothie
• Handpeer
• Mueslireep

Verse salades
Salade geitenkaas met rucola, walnoten en honing-tijm dressing
California power salad met kalkoen, quinoa, spinazie, feta,
avocado, paprika, komkommer en mosterddressing
Pompoensalade met geitenkaas, quinoa en pompoenpitjes
Frisse salade van spinazie, linzen, snijbiet, granaatappel en
yoghurt-muntdressing

Lunch dranken
22107
22108
22109
22110

Boeren melk 1 liter
Boeren karnemelk 1 liter
Biologische appelsap Schulp 0,75 liter
Biologische jus d’orange Schulp 0,75 liter
Verse smoothie aardbei & banaan
Verse smoothie papaya, mango & ananas
Verse gezonde groente smoothie

35002
35003
35019
35018
35012
35013
35014

Onze salades zijn beschikbaar vanaf 5 personen en u krijgt 150 gram
per persoon.

Zoete extra’s
Huisgemaakte banana bread à 600 gram
Boeren hangop gekarameliseerde peer & chocolate chip cookies
Boeren hangop bosvruchten en kersencoulis uit de Krommerijnstreek
Boeren hangop met imkerhoning, stroopwafel & cranberries
Divers handfruit van lokale telers (voornamelijk appels en peren)
Schilmesje voor het handfruit

23833
22221
22222
22223
35501
33061

Meer zoet?
Kijk ook eens op pagina 8 bij onze zoete items!
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Van Rooijen Catering

BORREL
Receptiehapjes
Tafelgarnituur
Borrelplankje
Hartige taart
Zoete items
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Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering
Hapjesassortiment Amelisweerd

23025

Dit assortiment is verkrijgbaar per schaal à 32 stuks. Afwijkende
aantallen worden naar boven afgerond met een veelvoud van 4.

BORREL

• Canapé belegd met rosbief uit Werkhoven, gebrande cashewnoten en
Tony Chocolonely schaafsel
• Gegrilde fair trade ananas op Fries roggebrood met petit Doruvael
• Canapé met redwood gerookte zalm en parels van fair trade teriyakisaus
• Vijgenbrood met jonge geitenkaas, gekonfijte conference peren en
bananenchutney

Luxe receptiehapjes: vegetarisch assortiment

23031

Dit assortiment is verkrijgbaar per schaal à 50 stuks. Afwijkende
aantallen worden naar boven afgerond met een veelvoud van 5.
• Een boule van romige geitenkaas met gelei van appel
• Basket gevuld met parelgort en granaatappel
• Stokbroodje met bospaddenstoelentapenade, zontomaat en olijf
• Rode bieten savarin met pastinaak
• Gevulde komkommer met paprika hummus en reepjes gegrilde paprika

Crudités tafelgarnituur

23704

Dit assortiment à 800 gram is geschikt voor 8 personen en is te
bestellen in veelvoud van 8 personen.
Diverse rauwe groenten zoals komkommer, wortel en paprika.
Geserveerd met hummus en een heerlijke yoghurtknoflooksaus om
in te dippen.

Vegetarisch lokaal borrelplankje

23706

Dit assortiment à 800 gram is geschikt voor 8 personen en is te
bestellen in veelvoud van 8 personen.
Desembroden van onze lokale bakker, diverse soorten kaas van de
Brienenshof en Doruvael, kersenjam, kruidige savta saus en
huisgemaakte kruidenboter.

Biologische hartige taart
Onze hartige taarten worden warm afgeleverd met snijplank en
mes. U krijgt 4 à 5 porties uit een stuk.
Quiche Lorraine
Quiche courgette, paprika en brie
Quiche spinazie en kastanjechampignons
Quiche pittige aubergine
Borden, bestek & servetten

23810
23811
23812
23813
31011

Zoete items
Dommetje
Zakje koekjes van de Koekfabriek à 200 gram
Huisgemaakte banana bread à 600 gram

9

BORREL

Meer zoet?
23826
23832
23833

Kijk ook eens op pagina 6 bij onze zoete extra’s!

Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering

DINER
Maaltijden
Buffetten
Dessert
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DINER

Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering
Levering & materialen
Onze maaltijden zijn beschikbaar vanaf 8 personen. We hanteren porties à
650 gram per persoon. We leveren de maaltijden standaard warm aan.

DINER

Onze buffetten zijn beschikbaar vanaf 20 personen en worden
standaard warm geleverd. Bij minder personen zijn we genoodzaakt een
toeslag te rekenen (31000). We hanteren porties à 850 gram per persoon.
Bij warme levering leveren we warmhoud- en opschepmaterialen (31010).
Indien gewenst kunt u ook borden, bestek en servetten bestellen (31010).

Maaltijden

Dessert buffet Molenpolder

Boeren omelet met gebakken aardappeltjes en rauwkost salade
Bonenschotel met knapperige taco’s, garnituren en tomatensalsa
Tortellini met ricotta, gegrilde paprika en insalata caprese
Gegratineerde canneloni fungi tomatensaus & ciabatta met pesto
Aubergineschotel met walnoten, limabonen en artisjok

25104
25110
25130
25131
25155

Boerenbuffet

24205

• Kalfsribstuk gegaard in port, sjalot en rozemarijn
• Utrechtse Vijfschaft met gebakken vockingworst
• Spakenburgs stoofpotje met al het goede uit de Zuiderzee
• Stoofvlees van Waards rund en Utrechts donker bier van de Leckere
• Aardappelschotel met Reypenaer, kerstomaatjes en penen
• Zuurkoolschotel met boomgaardvruchten uit de Krommerijnstreek
• Hollandse boerensalade met kaasblokjes, augurk en yoghurtdressing
• Kleurrijke salade met vergeten groente van het seizoen
• Witlofsalade met rozijnen-vanillevinaigrette
• Rabarber en appel compote
• Broodassortiment met kruidenboter en gezouten roomboter

25840

Dit assortiment is beschikbaar vanaf 10 personen. Indien gewenst
kunt u schoteltjes, vorkjes, lepeltjes en servetten bestellen (31016).
• Trifle van vanille, boerenyoghurt en kersencoulis
• Hangop met stroopwafel
• Chocolademousse met conference peer
• Appelslof met vanilleroom

150 grams dessert
Deze mono desserts zijn beschikbaar vanaf 10 stuks.
Griekse yoghurt met honing en amandel
Coupe van vers fruit
Lactosevrije chocolademousse van avocado

25811
22201
25815

Healthy diner buffet

24157
• Aubergineschotel met walnoten, limabonen en artisjok
• Kastanjechampignons gevuld met geitenkaas, honing en pijnboompitjes
• Met linzen gevulde courgette en puntpaprika
• Gemengde groente gegratineerd met mozzarella en parmesan
• Geurige rijst, verrijkt met frisse groene tuinkruiden
• Kleurrijke salade van vergeten groente
• Witlofsalade met rozijnen-vanillevinaigrette
• Salade van spinazie, limoen, snijbiet, granaatappel en yoghurt-munt dressing
• Pita brood met kruidige savta saus

11

DINER

Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering

PRIJZEN

Artikel
ONTBIJT & LUNCH
Ontbijtbuffet Rhijnauwen
Lunchbuffet Healthy
Lunchbuffet Power
Toeslag bij minder personen
Chafing dishes, brandpasta & opschepbestek
Bord, bestek & servet
Schaaltje voor yoghurt en fruitsalade
Dessert lepel
Soepkom, schotel, lepel & servet
Saladbowl, vork & servet
Cocktailvorkje

Productcode

Prijs excl. btw

Prijs incl. btw

Pagina

14014
14025
14026
30001
36700
36701
36706
36133
31012
31013
33020

€ 17,88 p.p.
€ 17,88 p.p.
€ 13,16 p.p.
€ 35,00
€ 1,00 p.p.
€ 1,50 p.s.
€ 1,00 p.s.
€ 0,25 p.s.
€ 1,50 p.s.
€ 1,00 p.s.
€ 0,15 p.s.

€ 19,49 p.p.
€ 19,49 p.p.
€ 14,34 p.p.
€ 42,35
€ 1,21 p.p.
€ 1,82 p.s.
€ 1,21 p.s.
€ 0,30 p.s.
€ 1,82 p.s.
€ 1,21 p.s.
€ 0,15 p.s.

6
6
6

12343
12322
12360
12361
12362
12363
12364
12028

€ 6,85 p.p.
€ 5,50 p.p.
€ 3,00 p.p.
€ 3,80 p.p.
€ 5,85 p.p.
€ 5,15 p.p.
€ 5,15 p.p.
€ 7,50 p.s.

€ 7,47 p.p.
€ 6,00 p.p.
€ 3,27 p.p.
€ 4,14 p.p.
€ 6,38 p.p.
€ 5,61 p.p.
€ 5,61 p.p.
€ 8,18 p.s.

7
7
7
7
7
7
7
7

22107
22108

€ 3,54 p.p.
€ 3,54 p.p.

€ 3,86 p.p.
€ 3,86 p.p.

22109
22110

€ 3,54 p.p.
€ 3,54 p.p.

€ 3,86 p.p.
€ 3,86 p.p.

7
7
7
7
7

31013

€ 1,00 p.s.

€ 1,21 p.s.

Zoete extra’s
Huisgemaakte banana bread à 600 gram
Boeren hangop gekarameliseerde peer & chocolate chip cookies
Boeren hangop bosvruchten en kersencoulis uit de Krommerijnstreek
Boeren hangop met imkerhoning, stroopwafel & cranberries
Divers handfruit van lokale telers
Schilmesje voor het handfruit

23833
22221
22222
22223
35501
33061

€ 8,96 p.s.
€ 2,12 p.s.
€ 2,12 p.s.
€ 2,12 p.s.
€ 0,85 p.s.
€ 0,15 p.s.

€ 9,77 p.s.
€ 2,31 p.s.
€ 2,31 p.s.
€ 2,31 p.s.
€ 0,90 p.s.
€ 0,18 p.s.

7
7
7
7
7
7

Lunch dranken
Boeren melk 1 liter
Boeren karnemelk 1 liter
Biologische appelsap Schulp 0,75 liter
Biologische jus d’orange Schulp 0,75 liter
Verse smoothie aardbei & banaan
Verse smoothie papaya, mango & ananas
Verse gezonde groente smoothie

35002
35003
35019
35018
35012
35013
35014

€ 2,26 p.s.
€ 2,26 p.s.
€ 4,01 p.s.
€ 4,95 p.s.
€ 2,26 p.s.
€ 2,26 p.s.
€ 2,45 p.s.

€ 2,40 p.s.
€ 2,40 p.s.
€ 4,01 p.s.
€ 4,95 p.s.
€ 2,40 p.s.
€ 2,40 p.s.
€ 2,60 p.s.

7
7
7
7
7
7
7

BORREL
Hapjesassortiment Amelisweerd in veelvoud van 32 stuks
Luxe receptiehapjes: vegetarisch assortiment vanaf 50 stuks
Crudités tafelgarnituur 8 personen
Vegetarisch lokaal borrelplankje 8 personen

23025
23031
23704
23706

€ 1,84 p.s.
€ 1,51 p.s.
€ 24,95 p.s.
€ 27,83 p.s.

€ 2,01 p.s.
€ 1,65 p.s.
€ 27,20 p.s.
€ 30,33 p.s.

9
9
9
9

Lunches
Molen Op Hoop van Beter lunch
Molen Op Hoop van Beter lunch met garnituur
Molen de Bouwing lunch
Molen de Ster lunch
Molen de Ster lunch
Veganistische lunch
Spelt light lunch
Lunchpakket Healthy
Salades
Salade geitenkaas met rucola, walnoten en honing-tijm dressing
California power salad met kalkoen, quinoa, spinazie, feta, avocado, paprika,
komkommer en mosterddressing
Pompoensalade met geitenkaas, quinoa en pompoenpitjes
Frisse salade van spinazie, linzen, snijbiet, granaatappel en
yoghurt-muntdressing
Saladbowls, vorken en servetten

12
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PRIJZEN

13

PRIJZEN

Artikel
Biologische hartige taart
Quiche Lorraine
Quiche courgette, paprika en brie
Quiche spinazie en kastanjechampignons
Quiche pittige aubergine
Zoete items
Dommetje
Zakje koekjes van de Koekfabriek à 200 gram
Huisgemaakte banana bread à 600 gram
DINER
Maaltijden
Boeren omelet met gebakken aardappeltjes en rauwkost salade
Bonenschotel met knapperige taco’s, garnituren en tomatensalsa
Tortellini met ricotta, gegrilde paprika en insalata caprese
Gegratineerde canneloni fungi tomatensaus & ciabatta met pesto
Aubergineschotel met walnoten, limabonen en artisjok
Buffetten
Boerenbuffet
Healthy diner buffet
Dessert
Dessert buffet Molenpolder
Griekse yoghurt met honing en amandel
Coupe van vers fruit
Lactosevrije chocolademousse van avocado
Toeslag bij minder personen
Chafing dishes, brandpasta & opschepbestek
Bord, bestek & servet

Productcode

Prijs excl. btw

Prijs incl. btw

Pagina

23810
23811
23812
23813

€ 8,95 p.s.
€ 10,95 p.s.
€ 10,95 p.s.
€ 10,95 p.s.

€ 9,76 p.s.
€ 11,94 p.s.
€ 11,94 p.s.
€ 11,94 p.s.

9
9
9
9

23826
23832
23833

€ 2,12 p.s.
€ 5,90 p.s.
€ 8,96 p.s.

€ 2,31 p.s.
€ 6,43 p.s.
€ 9,77 p.s.

9
9
9

25104
25110
25130
25131
25155

€ 7,50 p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 9,29 p.p.
€ 9,29 p.p.
€ 11,27 p.p.

€ 8,18 p.p.
€ 8,18 p.p.
€ 10,13 p.p.
€ 10,13 p.p.
€ 13,03 p.p.

11
11
11
11
11

24205
24157

€ 23,54 p.p.
€ 18,40 p.p.

€ 25,66 p.p.
€ 20,06 p.p.

11
11

25840
25811
25813
25815
30001
36700
36701

€ 4,25 p.p.
€ 3,07 p.s.
€ 3,07 p.s.
€ 3,07 p.s.
€ 35,00
€ 1,00 p.p.
€ 1,50 p.s.

€ 4,63 p.p.
€ 3,35 p.s.
€ 3,35 p.s.
€ 3,35 p.s.
€ 42,35
€ 1,21 p.p.
€ 1,82 p.s.

11
11
11
11
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