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Voor het bestellen van catering in de touringcar ontvangt u van ons een bestellijst waarop u de gewenste aantallen kunt invullen, zie
hieronder de minimale bestelhoeveelheid per product. Het totaalbedrag van uw bestelling zal worden overgenomen op de factuur.
Houdt u er s.v.p. rekening mee dat wij GEEN consumpties retour nemen.
Overgebleven consumpties kunt u bij het verlaten van de touringcar meenemen.

Dranken & snacks
Koffie & thee pakket

Chips en zoutjes

Te bestellen per 20 personen		
• Koffie en thee		
• Suiker / melkstaafjes
• Roerstaafjes en bekertjes
• Lotus koffiekoekjes		
e 32,50

Keuze uit:
• Naturel chips
• Paprika chips
• Doritos nacho cheese
• Zakje pinda’s
• Zakje borrelnoten
e 20,00 per 20 stuks

Luxe koeken
Keuze uit:
• Luxe spritskoeken
• Gevulde koeken
• Roze koeken
• Appel koeken
• Roomboter cake
e 24,00 per 24 stuks

Frisdranken en water
Te bestellen per:
24
24
24
24
24

Keuze uit:
• Coca Cola
• Coca cola light
• Fanta
• Sprite
• Lipton Icetea
• Jus d’orange
Candy bars		
• Spa blauw (flesje)
e 9,00 per 6 blikjes/flesjes
Keuze uit:
Te bestellen per:
• Mars
32 stuks (e 32,-)
Bier
• Snickers
32 stuks (e 32,-)
• Twix
25 stuks (e 25,-)
• Heineken
• Balisto
20 stuks (e 20,-)
e 9,00 per 6 blikjes

Wijn
Keuze uit: Rood / Wit / Rosé
e 18,00 per 4 flesjes
van één soort (0.25l)
Prijzen zijn inclusief BTW

Te bestellen per:
20
20
20
20
20

Te bestellen per:
6
6
6
6
6
6
6
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Lunch & tapas
Lunchbox A

Lunchbox B

Inhoud:
• Broodje met pesto en kaas
• Broodje met tomatentapenade en Serranoham
• Krentenbol
• Mars
• 1 stuk fruit
• Jus d’orange

Inhoud:
• Wrap Pollo; wrap met gegrilde kip,
cherrytomaatjes, guacemole en rucola
• Desem wit of bruin broodje met kaas, tomaat,
ei, Serranoham en tomatentapenade
• Fruityoghurt
• 1 stuk fruit
• Mars
• Jus d’orange

e 13,50 p.p. (min. 10)

e 19,50 p.p. (min. 10)

Tapasschotel

Tapasschotel deluxe

Selectie van spianata’s zoals:
• Kip met gegrilde groenten en mediterraanse mayo
• Geitenkaas met rucola, noten en honing
• Piccante, Spianata romana worst, provelone en
cherrytomaat

• Carpaccio bonbon gevuld met filet americain,
met truffelmayo
• Roulleau van gerookte zalm en bieslook roomkaas,
met citroenmayo
• Gamba al ajilo (in knoflook gemarineerde gambaspiesjes)
• Gerookte eendenborst met balsamico en vijgenbrood

Selectie van wraps zoals:
• Carpaccio met Parmezaan, pesto, pijnboompitjes
en rucola
• Gerookte zalm met roomkaas, kappertjes, rode ui
met citroenmayo
• Gegrilde kip met guacemole
e 98,50 per schotel van 60 stuks

Prijzen zijn inclusief BTW

e 130,- per schotel van 60 stuks

