Soepen & Lunches
L U N C H

C A T E R I N G

LUNCH BIJ U THUIS OF OP HET BEDRIJF
Wij verzorgen een uitgebreid assortiment aan broodjes, sandwiches en wraps. Ook een volledige lunch
kunnen wij bezorgen. Alle prijzen zijn exclusief borden en bestek. Deze kunnen los gehuurd worden. Minimale
eenheden 25 stuks of 15 personen.

PETIT PAINS (MIN. 25 STUKS)

€ 2,40 p. st.

Variatie van belegde vers gebakken mini broodjes met:
Zalm met roomkaas | rookvlees met monchou | rosbief met truffelsaus en parmezaan | gerookte kip met pesto

BELEGDE BROODJES HARD EN/OF ZACHT (MIN. 25 STUKS)

€ 3,25 p. st.

Belegd met ham, kaas, fricandeau en rosbief.

LUXE BELEGDE BROODJES HARD EN/OF ZACHT (MIN. 25 STUKS)

€ 3,85 p. st.

Gezond | brie met tomatentapenade | gerookte zalm | filet Americain

SANDWICHES (MIN. 25 STUKS)

€ 3,25 p. st.

Club sandwich | sandwich rosbief met truffelmayo en parmezaan
Gerookte zalm met roomkaas | rookvlees monchou en ei
Eiersalade met yorkham, zongedroogde tomaat, mozzarella en pesto

WRAPS (MIN. 25 STUKS)

€ 3,25 p. st.

Wraps met diverse vullingen: gerookte zalm met roomkaas | vitello tonnato | tomatentapenade met brie |
kiprollade met pesto en provolone | yorkham, gerookte kip met oude Reypenaer en honingmosterdsaus

SOEPEN

€ 3,75 p.p.

Maak een keuze uit een van onze soepen:
runderbouillon met groenten | champignonsoep met spekjes | tomatencremesoep | muligatawny soep (kipkerrie met vleugje kokos) | uiensoep | mosterdsoep | pompoensoep | erwtensoep
Prijs inclusief kom en lepel
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C A T E R I N G

BROODJESBUFFETTEN & LUNCHPAKKETTEN
Naast het bestellen van losse broodjes en soep kunnen jullie ook kiezen voor een van onze broodjesbuffetten
of lunchpakketten.

LUNCH GASTERIJ VERGEER 6 STUKS P.P. (MIN. 15 PERS)

€ 9,50 p.p.

Assortiment van minibroodjes: kaas | gezond | rosbief met truffelsaus en parmezaan
Sandwiches: club sandwich | yorkham met eiersalade | vitello tonnato
Miniwraps: kiprollade met pestomayonaise en Goudse kaas | gerookte zalm met bieslook-roomkaas | brie met
tomatentapenade.
Afgebakken mini Danish: appelbroodjes | roombroodjes | kaneelrollen | pecanbroodjes | frambozenbroodjes

LUNCH GASTERIJ VERGEER DELUXE 9 STUKS P.P. (MIN. 15 PERS)

€ 12,75 p.p.

Assortiment van minibroodjes: kaas | gezond | rosbief met truffelsaus en parmezaan
Sandwiches: club sandwich | yorkham met eiersalade | vitello tonnato
Miniwraps: kiprollade met pestomayonaise en Goudse kaas | gerookte zalm met bieslook-roomkaas | brie met
tomatentapenade.
Afgebakken mini Danish: appelbroodjes | roombroodjes | kaneelrollen | pecanbroodjes | frambozenbroodjes

LUNCH HET GROENE HART (MIN. 15 PERS)

€ 13,50 p.p.

Lunch assortiment met: mini pistolet met Stolwijkse kaas | wrap met kiprollade, pesto mayonaise en rucola |
sandwich met rosbief van Waards rund, oude Reypenaer en truffelsaus | mini groenten quiche (warm) |
glaasje verse fruitsalade met hangop | flesje biologisch sap uit Breukelen.

LUNCHPAKKET BONHEUR (MIN. 10 PERS)

€ 10,50 p.p.

Club sandwich van meergranenbrood met kip, spek, kaas | wrap met carpaccio, rucola, truffelsaus, oude
kaas en pijnboompitten | rolletje van gegaarde runderentrecôte met pesto en kappertjes | pakketje van
gerookte zalm met roerei en spinazie | mini pagnetta met ei-truffelsalade

LUNCHPAKKET FORTUNA (MIN. 10 PERS)

€ 10,95 p.p.

Sandwich van meergranenbrood met kalfsrollade, old Amsterdam en mosterdsaus | wrap met kip, ham,
cheddar, ei en mayonaise | rolletje van serranoham, met zongedroogde tomaatjes en mozzarella | pagnetta
met huisgemaakte tonijnsalade | Bruschetta met tomaat, pesto en balsamico

