Overzicht roomservice en a la carte roomservice
Roomservice voordeel pakketten
Wake-up service 			

€ 9,00

Deluxe lunch

•Koffie, thee en fruit&kruid ijswater

• Rustiek hard broodje rijk belegd

• Assortiment Oudlaen lekkernijen

• Wrap rijk belegd

• Fruitsapje

• Mini broodje rijk belegd

€ 22,00

• Warme snack
• Salad-shaker
In Between

€ 8,50

• Koffie, thee en fruit&kruid ijswater

• Melk/Karnemelk/vers sap
• Verse fruitsalade

• Versgesneden fruit & snoepgroenten
Healthy lunch
Afternoon service

€ 12,50

• Koffie, thee en fruit&kruid ijswater

€ 19,00

• Rustiek hard broodje rijk belegd met magere vleeswaren/
kaas/vegetarisch beleg

• Assortiment warme bladerdeeghapjes

• Desem sandwich rijk belegd met magere vleeswaren/

• Frisdrank

kaas/vegetarisch beleg
• Salad-shaker
• Assortiment Melk/Karnemelk/vers sap

Basic Lunch

€ 11,00

• Verse fruitsalade

• Eenvoudige zachte witte bol rijk belegd
• Luxe zachte bruine bol rijk belegd
• Melk/Karnemelk

Optioneel bij te bestellen bij een arrangement:

• Assortiment handfruit

Rundvleeskroket

€ 2,50

Saucijzenbroodje             	

€ 2,50

Candybar                       	

€ 1,50

Fruit&kruid ijswater

€ 1,00

• Rustiek hard broodje rijk belegd

Soep van de dag (v)

€ 3,00

• Wrap rijk belegd

Quiche (v)                               

€ 5,00

Business Lunch

€ 17,00

• Mini broodje rijk belegd
• Assortiment Melk/Karnemelk/vers sap
• Verse fruitsalade

*Alle prijzen zijn per persoon, exclusief BTW en onderhevig aan eventuele (prijs)veranderingen.

Overzicht roomservice en a la carte roomservice
Losse roomservice bestellingen
Broodjes

Snacks

Wrap royaal gevuld met gegrilde kip		

  € 5,00

Glas yoghurt met vers fruit                      	

€ 4,50

Wrap royaal gevuld met gegrilde groente (v)

  € 5,00

Verse fruitsalade

€ 3,50

Rustiek hard broodje huisgemaakte eiersalade (v)

€ 5,00

Roomboter croissant

€ 2,00

Desem sandwich rijkelijk belegd met carpaccio

€ 5,00

Kaascroissant

€ 2,50

Mueslibol met roomboter

€ 2,00

Maisbol met gerookte zalm

  € 5,00

Broodje Van Dobben rundvleeskroket

€ 5,00

Rundvleeskroket

€ 2,50

Broodje Holtkamp groentekroket (v)

€ 5,00

Groentekroket (v)

€ 2,50

Quiche (v)

€ 5,00

Saucijzenbroodje

€ 2,50

Kaasbroodje

€ 2,50

€ 3,00

Groentefrites met dip

€ 3,50

Minibroodje met kaas (v) 		

€ 3,00

Rozijnenbol met roomboter

€ 2,00

Minibroodjes met dagverse vleeswaren

€ 3,00

Zachte bruine bol rijkelijk belegd met Hollandse
kaas (v) 					

€ 3,00

Zachte witte bol rijkelijk belegd met ambachtelijke
ham

				

Drankjes
Salades

Smoothie Mango Banaan

€ 4,00

Griekse Salade (v)

€ 6,50

Smoothie Bosvruchten

€ 4,00

Tonijn Salade

€ 6,50

Verse jus d’orange		

€ 3,00

Salade gegrilde kip

€ 6,50

Melk

€ 2,00

Karnemelk

€ 2,00

Frisdrank

€ 2.75

Bezorgkosten		

€ 5,00

Soep
Soep van de dag (v)

€ 3,00

*Alle prijzen zijn per persoon, exclusief BTW en onderhevig aan eventuele (prijs)veranderingen.

Overzicht roomservice en a la carte roomservice
Borrelarrangementen
Borrelarrangement Basic

€ 12,00

Optioneel bij te bestellen bij een borrelarrangement:

• 3 drankjes p.p. uit Hollands Assortiment

Hapjesplank (per persoon)

• Tafelgarnituur bestaande uit olijven en notenmix

•S
 paanse Manchego kaas/Fuet/Oude Reypenaar

€ 7,50

kaas/Prosciutto crudo/rustiek brood met aioli en
Borrelarrangement Deluxe

€ 15,00

tapenade

• 3 drankjes p.p. uit Hollands Assortiment
• Tafelgarnituur bestaande uit olijven, notenmix en
bitterballen

Bitterbal (10 stuks)

€ 9,50

Vlammetje (10 stuks)

€ 9,50

Kaassoufflé mini (10 stuks)

€ 9,50

Frikandel mini (10 stuks)		

€ 9,50

Luxe hapje / bladerdeeghapje (warm) p.p

€ 2,00

Luxe hapje / canape (koud) p.p

€ 2,00

Gyoza kip (10 stuks)

€ 9,50

Mini loempia vegan (10 stuks)

€ 9,50

Plakje Gelderse worst (10 stuks)

€ 7,50

Plakje leverworst (10 stuks)		

€ 7,50

Blokje jonge kaas (10 stuks)		

€ 7,50

Samosa vegan (10 stuks)		

€ 9,50

Torpedo Garnaal (10 stuks)		

€ 9,50

Yakitori spiesjes (10 stuks)		

€ 9,50

Blokje oude kaas (10 stuks)		

€ 7,50

Blokje salami (10 stuks)		

€ 7,50

*Alle prijzen zijn per persoon, exclusief BTW en onderhevig aan eventuele (prijs)veranderingen.

