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Welkom!

Hierbij introduceren wij onze vernieuwde banquetingmap 2019 versie 1.0. Een nieuwe indeling welke beter 

aansluit bij uw persoonlijke wensen en het mogelijk maakt snel zelf uw favoriete lunch samen te stellen. 

Uiteraard is het mogelijk maatwerk te leveren voor evenementen op uw locatie of in onze lobby op de 

begane grond.

De prijzen zijn exclusief btw en bezorgkosten. 

Voor meer informatie, bestellingen en reserveringen kunt u terecht bij onze FacilityDESK, deze is geopend  

van 08:00 tot 16:30 uur en bereikbaar op:

E-mail:  facilitydesk@facilicomwwf.nl 

Telefoon:  010-4007777    

Met vriendelijke groet,

Team Facilicom Willemswerf
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Bestellen
U kunt uw bestelling telefonisch of via e-mail doorgeven aan de FacilityDESK. Van iedere bestelling ontvangt u een 
reserveringsbevestiging. Wij adviseren u onderstaande zaken door te geven bij het plaatsen van uw bestelling:

BENODIGDE INFORMATIE
- uw persoonlijke gegevens (naam, functie, telefoonnummer); 
- het factuuradres of de budgetgegevens;
- het aantal personen dat deelneemt aan de activiteit;
- de te reserveren producten en/of diensten;
- de plaats waar de activiteit uitgevoerd dient te worden;
- de begin- en eindtijd van de activiteit. 

VOOR WANNEER DIENT U TE BESTELLEN?
• U kunt uw bestelling voor vergaderservice en vergaderlunches doorgeven tot uiterlijk de dag voorafgaand 

aan de levering voor 12.00 uur.
• Voor de in deze banquetingmap genoemde partyservices (zoals borrels, recepties, diners en jubilea) geldt, 

dat u de bestelling kunt doorgeven tot 12.00 uur vier werkdagen voorafgaand aan de levering. 
• Voor speciale wensen buiten de banquetingmap vragen wij u dit ruim van tevoren te melden, 

zodat wij deze specials op tijd voorradig hebben. 
• Bestellingen voor zon- en feestdagen kunnen alleen in overleg worden afgesproken en moeten 

uiterlijk vijf werkdagen voor de aanlevering zijn doorgegeven.

HOE KUNT U ANNULEREN OF WIJZIGEN?
• U kunt uw annulering of wijziging per e-mail doorgeven aan de FacilityDESK.
• U kunt uw bestelling voor vergaderservice en vergaderlunches kostenloos annuleren/wijzigen tot uiterlijk de 

dag voorafgaand aan de levering voor 12.00 uur.
• Voor de banqueting services uit het de hoofdstukken ‘Borrelen, Recepties en Dineren’ houden wij de 

annuleringsvoorwaarden aan zoals vermeld op de offerte. 
• Indien u te laat bent met annuleren, zijn wij genoodzaakt de reeds gemaakte kosten voor de bestelling bij u 

in rekening te brengen. Dit geldt ook voor een annulering/wijziging van een offerte op maat.
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VOORWAARDEN

Alle prijzen in deze banquetingmap zijn gebaseerd op ‘vaste verrekenprijzen’ bestaande uit 

ingrediëntkosten, personeelskosten (voorbereiding) en algemene kosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud  

van prijswijzigingen en beschikbaarheid.
 
Indien u service wenst buiten de reguliere uren worden onderstaande toeslagen gehanteerd. 

Soort tarief Standaardservice 
Standaard tarief 
(bij extra personeelskosten of tussen 16.30 - 18.00 uur) b 32,50 per uur
Avondtarief (van 18.00 uur tot 22.00 uur): Standaard tarief + 10% toeslag
Avondtarief (van 22.00 uur tot 24.00 uur): Standaard tarief + 35% toeslag
Weekendtarief (zaterdag): Standaard tarief + 50% toeslag
Weekendtarief (zondag): Standaard tarief + 100% toeslag

UITGANGSPUNTEN

Vergaderservice & vergaderlunches:
- Vergaderservice en vergaderlunches worden op een trolley op uw vergaderlocatie neergezet.
- Koffie en thee worden geleverd met serviesgoed, suiker, melk, koekjes en meeting mints.
-  De lunch wordt geleverd met het benodigde serviesgoed en bestek. Ook bestaat de mogelijkheid  

om lunches te leveren in een lunchdoos met venster.
- De vergaderservice is standaard op werkdagen beschikbaar van 08.00 uur tot en met 16.30 uur. 
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WELKE ONTBIJTSERVICES BIEDEN WIJ U?

Frans ontbijt
- Croissant en zacht broodje geserveerd met zoet en hartig beleg
- Fruitspies
- Flesje jus d’orange (vers)
Prijs per persoon b  6,88

  
Delicious ontbijt
- Croissant
- Kleine seizoen fruitsalade
- Pistolet
- Zacht broodje
- Kaas, ham en kipfilet
- Jam
- Roomboter
- Flesje jus d’orange (vers)
Prijs per persoon  b 10,45

Begin uw vergadering goed en start uw vergadering met één van bovenstaande ontbijtjes. 
Wij presenteren deze in buffetvorm in uw vergaderzaal met alle benodigde servieswerk.



ZELF UW ONTBIJT SAMENSTELLEN

Croissant  b 1,49
Croissant belegd*  b 1,70
Pistolet   b 1,07
Pistolet belegd*   b 3,27
Zacht broodje   b 0,51
Zacht broodje belegd*  b 2,65
1 Wasa cracker   b 0,62
1 Wasa cracker belegd*   b 0,87
Botercup   b 0,27
Gekookt ei   b 0,58
Kleine fruit salade € 3,18 
Flesje jus d’orange (vers)   b 2,14
Yoghurt (muesli/cruesli)   b 1,59
Fruitspies   b 1,70
Melk (halfvol verpakt beker)   b 1,33
Glas jus d’orange (pak) € 0,72

* Bij de reservering uw voorkeur voor beleg aangeven

Quist
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WELKE LUNCHES WORDEN ER VERZORGD?

Verkwikkende lunch
- Diverse luxe zachte belegde broodjes (2 p.p.)
- Melk, karnemelk en jus d’orange (pak)
- Verschillende soorten handfruit
Prijs per persoon b 6,91 

Willemswerf lunch
- Diverse harde & zachte belegde broodjes (2 p.p.) + 1 krentenbol
- Melk, karnemelk en jus d’orange (pak)
- Verschillende soorten handfruit
Prijs per persoon b  8,14

Verkwikkende lunch uitgebreid
- Diverse luxe zachte belegde broodjes (3 p.p.)
- Melk, karnemelk en jus d’orange (pak)
- Verschillende soorten handfruit
Prijs per persoon  b  8,90 

Variant 12 uurtje lunch
- Diverse harde & zachte belegde broodjes (2 p.p.)
- Huzarensalade
- Kroket
- Melk, karnemelk en jus d’orange (pak)
- Verschillende soorten handfruit 
Prijs per persoon b 9,58 

Vlotte lunch  
Een lunchpakket bestaande uit:
- 3 zachte luxe broodjes met luxe belegsoorten 
- Stuk handfruit
- Candybar
- Beker melk en flesje jus d’orange (vers)
Prijs per persoon  b  10,17

Quist de Luxe lunch
- Diverse zachte broodjes belegd met luxe vleeswaren en kaas (1 p.p.)
- Diverse harde luxe broodjes met gerookte vissoorten en vissalades (1 p.p.)
- Halfvolle melk, karnemelk en verse jus d’orange
- Vers fruitsalade 
- Kroket met een wit zacht broodje
Prijs per persoon b 12,31

Frisse lunch
- Harde mini broodjes belegd met luxe beleg (2 p.p.)
- Sandwich gezond (1 p.p.)
- Mini salade uit de saladebar
- Kleine smoothie v/d dag
- Verse jus d’orange 
- Halfvolle melk
- Fruitsalade
Prijs per persoon b 16,13



LUNCH ARRANGEMENTEN – QUIST LOUNGE  
(OP TAFEL OF IN BUFFET VORM)

Verkwikkende lunch
- Diverse zachte broodjes belegd met luxe vleeswaren (2 p.p.)
- Broodje kroket
- Melk/ Karnemelk,
- Verse Jus d’ Orange
- Handfruit
- Basis soep van de dag
Prijs per persoon b 13,22

Quist de Luxe lunch
- Diverse zachte broodjes belegd met luxe vleeswaren en kaas (1 p.p.)
- Diverse harde luxe broodjes met gerookte vissoorten en vissalades (1 p.p.)
- Melk/ Karnemelk
- Verse Jus d’ Orange
- Verse Fruit Salade
- Broodje Kwekkeboom kroket
- Luxe dagsoep
Prijs per persoon b 17,46

Frisse lunch
- Harde minibroodjes belegd met luxe beleg (4 p.p.)
- Sandwich gezond
- Selectie uit Salad Bar
- Melk/ Karnemelk
- Verse Jus d’Orange
- Verse Fruitsalade
- Kleine Smoothie van de dag
Prijs per persoon b 19,60

Quist
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ZELF UW LUNCH SAMENSTELLEN

Luxe zacht broodje belegd* b 2,65
Pistolet belegd* b 3,44
Luxe hard broodje belegd*  b 3,97
Maaltijdsalade van de dag  b 5,24
Luxe sandwich* b 3,97
Broodje kroket (mosterd wordt bijgeleverd) b 2,28
Krentenbol € 0,85
Verse fruit salade € 3,18

Yoghurt (muesli/cruesli)  b 1,59
Fruitspies  b 1,70
Handfruit  b 0,85
Gekookt ei  b 0,58

Soep van de dag - basis  b 1,11
Soep van de dag - luxe  b 1,59

Zacht wit broodje  b 0,63
Kroket  b 1,48
Frikandel  b 1,48
Mosterd  b 0,16
Mayonaise  b 0,53
Ketchup  b 0,53
Curry ketchup  b 0,53

Flesje jus d’orange (vers) b 2,14
Glas jus d’orange (pak) € 0,71
Melk (halfvol verpakt beker)  b 1,33
Chocolademelk (verpakt beker)  b 1,48
Fles mineraalwater plat - 500 ml  b 1,31
Fles mineraalwater bruis - 500 ml  b 1,58

* Bij de reservering uw voorkeur voor beleg soorten aangeven



Powered by Facilicom  |  16

Patisserie



Powered by Facilicom  |  17

Quist
eten bij

WELKE GEBAK KUNNEN WIJ U LEVEREN?

Gesorteerd gebak vruchten Per stuk b 3,17

Gesorteerd gebak slagroom Per stuk b 3,17

Grootmoeders appeltaart 12 personen Per stuk b 26,44

Assortiment aan taarten, 12-14 personen.
U kunt kiezen uit de volgende smaken: 
slagroom, mokka, vruchten, chipolata en marsepein Per stuk b 29,10

Assortiment aan vlaaien, 12-14 personen.
U kunt kiezen uit de volgende smaken: 
kersen, appel, aardbeien, Jamaica, bosvruchten kwark, hazelnoot de 
luxe, zomerfruit en de Zwitserse roomvlaai Per stuk b 15,88

Tekst/logo op taart klein Per taart b 5,31

Tekst/logo op taart groot Per taart b 10,62 WELKE KLEINE LEKKERNIJEN KUNNEN WIJ U BIEDEN?

Appelflap Per stuk b 1,33
Petit Fours Per stuk b 2,65
Petit Four met bedrukking Per stuk b 3,68
Bonbons  Per stuk b 0,82
Chocolade broodje Per stuk b 1,07
Brownie Per stuk b 1,58
Basic muffins (naturel) Per stuk b 1,53
Luxe muffins (bleuberry/chocolade) Per stuk b 1,84
Donuts Per stuk b 1,23
Saucijzenbroodje Per stuk b 0,97
Koffiebroodje  Per stuk b 1,28

LEKKERNIJEN VOOR SPECIALE GELEGENHEDEN

Ook voor speciale gelegenheden kunnen wij lekkernijen bieden, denk hierbij aan seizoensgebonden 
lekkernijen voor onder andere Sinterklaas, kerst en Nieuwjaar. De prijs is op aanvraag.
Neem  contact op met de FacilityDESK voor meer informatie.



Vergaderen
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Zaal Eenheid Tarief
Quist lounge (4/8/12 pers.) uur b 50,00
Restaurant Quist (min. afname: 2 uur) uur b 195,00
Lobby (min. afname: 2 uur) uur b 195,00
Ingedekte tafel  b 15,60
Parkeren per dagdeel b 8,00

AV middelen
LCD-scherm en Flipover inclusief

WELKE KOFFIE-/THEESERVICES KUNNEN
WIJ U BIEDEN IN DE VERGADERZAAL?

Coffee Break (per kan) *
- Koffievoorziening (kannenservice 8 kopjes) b 6,94 

Tea Break (per kan) *
- Theevoorziening (kannenservice 8 kopjes) b 6,94 

* Koffie en thee worden geleverd met serviesgoed, suiker, melk, verpakte koekjes en meeting mints.

Heavy Morning Break (per persoon)  
- Koffie/thee (2 kopjes p.p.)
- Mineraalwater 
- American Sweets (muffins/donuts/brownies) of 
 •  Mini danish mix ( mini Maple pecan, mini kaneelrol, mini vanille-,  

mini frambozen - & mini appel kroon)
 • Mini doonys
 • Mini viennoiserie ( mini croissant, mini chocoladebroodje & mini suisse)

Prijs per persoon b 4,08

Wij zorgen ervoor dat het u bij uw Heavy Morning Break aan niets ontbreekt. Koffie en thee wordt 
geserveerd met suiker, melk, candarel en uiteraard kunt u zelf uw smaak kiezen voor de thee. 
Verder presenteren wij de lekkernijen op een aparte schaal en zorgen wij dat het nodige servieswerk 
tot uw beschikking staat.

Tijdens uw vergadering een lekkere snack.  

Roombotercake (8 pers) b 6,89
Candybar b 1,28
Eat Natural reep b 1,79
3 stuks mini saucijzenbroodjes b 1,02
3 stuks mini kaasbroodjes b 1,02 
Roomboter koekjes 200 gram € 3,68
Celebrations 3 pp € 1,02
 

Quist
eten bij
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WELKE REFRESHMENTS KUNNEN 
WIJ U BIEDEN IN DE VERGADERZAAL?

Karaf water (per stuk)  
- Een karaf water geserveerd met 4 glazen b 1,28 

Mineraal water (per flesje)  
- Gekoeld bruisend of plat mineraal water b 0,82 

Frisdrank (per flesje)  
- Keuze uit een breed assortiment frisdranken b 1,07 

Verse jus d’orange (per flesje)  
- Een flesje verse jus d’orange b 2,14 

Sinaasappelsap (pak)  
Een liter sinaasappelsap € 3,17 

Afternoon Break (per persoon)  
2 Flesjes frisdrank p.p.
Keuze uit:
-  Celebrations
-  Bonbons
-  Mini Verkade repen melk en puur b 3,68 

Deze breaks worden verzorgd met het benodigde servieswerk en een opener. 
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Wij verzorgen graag een hapje en een drankje bij uw receptie. Of het nu gaat om een receptie  
bij een formele bijeenkomst of een informele borrel bij een feestelijk evenement. Hieronder een  
greep uit de mogelijkheden. Graag maken wij een offerte op maat voor u. Indien specifieke  
expertise vanuit de partycatering gewenst is, werkt Facilicom samen met een landelijk  
gerenommeerde partycateraar.

WELKE DRANKEN KUNNEN WIJ VOOR U SERVEREN?

Welkomstcocktail 
- Champagne brut, per fles  vanaf b  51,00
- CAVA, per fles vanaf b  15,50
- Prosecco, per fles vanaf b  10,35
 
Graag uiterlijk twee dagen van te voren bestellen.

Dranken (Hollands assortiment)
U kunt kiezen uit de volgende arrangementen:
- Frisdranken, per flesje (v.a.) b  1,07
- Heineken, per flesje b 1,43
- Merlot Rouge, per fles b 7,96
- Sauvignon Blanc, per fles b 7,96
- Rosé d’Anjou, per fles b 7,96

Overige dranken zijn op aanvraag leverbaar.

BORREL OP DE AFDELING 
De volgende dranken worden met bijpassend servieswerk op een serveerwagen voor u klaargezet 
(restitutie ongeopende dranken):
- huiswijn (rood, wit en rosé)
- bier (alc./non alc.)
- diverse frisdranken en bronwaters
- jus d’orange
- gemengde nootjes
(in dit arrangement wordt uitgegaan van 3 consumpties per persoon)
Prijs per persoon b   5,00

Receptie
Voor een receptie met bediening op een daarvoor geschikte locatie verzorgen wij een offerte op maat. 
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WELKE HAPJES KUNNEN WIJ VOOR U SERVEREN?

Notenmelange (4 personen)
Gemengde nootjes b 2,40 

Luxe notenmelange (4 personen)
Gemengde nootjes b 4,75 

Banketbakkers zoutjes per 200 gr.
Gemengde koekjes b 8,17

Healthy fingerfood (prijs per persoon)
Diverse groentesticks en groenteroosjes met bijpassende dipsausen b               2,40

Borrelgarnituur kaas / worst (per persoon)
Mix van diverse worstsoorten en gemengde blokjes kaas (6 stuks) b 2,65

Bittergarnituur frituur (per persoon)
Mix van diverse bittergarnituur (6 stuks) b 3,47 

Van Dobben bitterballen (vanaf 4 personen / prijs per persoon)
Van Dobben bitterballen (3 stuks) b  1,69 
 
Hartige fingerfood koud (per persoon)  
Selectie van diverse koude hapjes (mini wraps, kaas, worst,  
vlees-groente rolletjes) b               9,50

Mini vietnamese loempia’s (6 stuks)
Kip  b               3,62
Vegetarisch  b               3,62
Pittig gekruid (mix van rundvlees/kip)  b               3,62

Exclusive Fingerfood 
Vlees/vis Prijs op aanvraag

Sushi hapjes (10 stuks per persoon) Prijs op aanvraag

Om uw vergadering sfeervol af te sluiten bieden wij u onderstaande borrelarrangementen en 
 bittergarnituren aan welke aan onze gezellige Bar in de lobby genuttigd kunnen worden

Borrelarrangement “Quist”
Tijdsduur 1 uur, wij serveren u onbeperkt drankjes uit het Hollands dranken assortiment,  
inclusief Bittergarnituur “Quist”      
- Borrelnootjes     
- Mix van diverse bittergarnituur     
- Gerookte zalm met komkommer     
- Crostini met carpaccio     
- Miniwrap met gerookte kalkoen     
- Miniwrap met komkommer en kruidenkaas     
(verlenging op basis van nacalculatie)
Prijs per persoon b  11,90
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Borrelarrangement “Quist DeLuxe”   
Tijdsduur 1 uur, wij serveren u onbeperkt drankjes uit het Hollands dranken assortiment,  
inclusief Bittergarnituur “Quist”      
uitgebreid met:     
- Diverse patésoorten met compote     
- Kaasplankmet diverse soorten kaas     
- Warme beenham met mosterdsaus     
- Kipsaté in pindasaus     
- Stokbrood met boter en kruidenboter     
(verlenging op basis van nacalculatie)     
Prijs per persoon b  23,84

Bittergarnituur Basis     
- Banketbakkerszoutjes    
- Mix van diverse bittergarnituur    
- Miniwrap komkommer en kruidenkaas     
- Kaas en Worst       
Prijs per persoon b  4,75

Bittergarnituur “Quist”      
- Borrelnootjes   
- Mix van diverse bittergarnituur   
- Gerookte zalm met komkommer   
- Crostini met carpaccio   
- Miniwrap met gerookte kalkoen   
- Miniwrap met komkommer en kruidenkaas       
Prijs per persoon b  7,96

WELKE VOORZIENINGEN KUNNEN WIJ VERDER VOOR U TREFFEN?

Hieronder een greep uit de voorzieningen die wij voor u kunnen regelen:
- audiovisuele middelen; bijvoorbeeld een geluidsinstallatie, beamer of microfoon;
- servies; van standaard glaswerk en borden tot exclusievere materialen;
- meubilair; van statafels tot loungekussens;
-  decoratie; denkt u bijvoorbeeld aan bloemstukjes, kandelaars, een rode loper, een levende palm, 

windlichtjes of een kamerscherm;
- tafellinnen;
- verlichting.
Prijzen op aanvraag.
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Quist lounge/
Restaurant 



Wij dragen graag zorg voor uw diner, bij u op de etage of in ons restaurant. Graag maken wij een complete 
offerte voor u op maat. Indien specifieke expertise vanuit de partycatering gewenst is, werken wij samen 
met een landelijk gerenommeerde partycateraar. 

WELKE BUFFETSUGGESTIES KUNNEN WIJ VOOR U DOEN?

Graag gaan wij met u in overleg betreft de uitvoering van uw diner in buffetvorm of een uitgeserveerd gangen 
diner. Wij geven invulling aan uw specifieke (dieet)wensen. 

WELKE DINERS KUNNEN WIJ VOOR U UITSERVEREN?

Wij bieden u de mogelijkheid om zelf uw menu samen te stellen. U kunt een keuze maken uit diverse 
voorgerechten, soepen, tussengerechten, hoofdgerechten en desserts. Wij doen u graag diverse suggesties.

Lunch/Diner keuzemenu 2 of 3 gangen  
Voorgerecht:
Vlees: rundercarpaccio
Vis: tartaar van gerookte zalm
Vega: salade met geitenkaas
Prijs per persoon b  8,98

Hoofdgerecht: 
Vlees: kogelbiefstuk
Vis: kabeljauwfilet
Vega: canneloni met paddenstoel, truffel en wilde spinazie (inclusief garnituur van groenten en aardappel 
gratin of frites)
Prijs per persoon b  15,83

Nagerecht:
Creme brulee met vanille ijs en slagroom
Verse aardbeien met vanille ijs en slagroom
Kaasbordje
Prijs per persoon b  5,31

Op aanvraag kunnen gerechten altijd gewijzigd worden.
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To Go
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QUIST TO GO

•  Meeneemgemak voor onze gasten die de lunch elders wensen te gebruiken.
•  Wij voorzien u snel van een lekkere en verantwoorde lunch!  

Kies uw favoriete broodje, beleg, drankje en wij zorgen ervoor dat de  
bestelling op de gewenste tijd voor u klaar staat in het restaurant.

•  Bestellingen kunt u dagelijks doorgeven tot 11.00 uur via  
quist@facilicom.nl of bij de koffiebar.

Hot drinks
Café crème  b  1,63 
Café latte  b  2,00 
Cappuccino  b  2,00 
Ristretto  b  1,63 
Espresso  b  1,63 
Double espresso  b  2,42 
Latte macchiato  b  2,00 
Double Coffee  b  2,73
Tea  b  1,63 
Mint tea  b  2,00
Hot chocolate  b  1,89
Hot chocolate & whipped cream  b  2,21
Soja milk             + b 0,32

Cold drinks
Fresh orange juice  b  1,84 
Smoothies  b  3,26 
Soft drinks (from)  b  2,10 

Breakfast
Croissant  b  1,63 
Yoghurt cruesli  b  1,63 
Fruit salad   b  2,73

Breakfast Deal-1  b 4,15
Coffee/Tea (of your choice)
Fresh Orange Juice
Yoghurt  & Muesli 
 

Breakfast Deal-2  b 4,68
Coffee/Tea (of your choice)
Fresh Fruit Salad
Croissant 

Breakfast Deal-3  b 4,78
Coffee/Tea (of your choice)
Fresh Orange Juice
Croissant with Jam or Cheese
 
Breakfast Deal-4  b 4,78
Coffee/Tea (of your choice)
Fresh Orange Juice
Bread roll basic by choice

Sweets 
Apple turnover  b 1,37 
Muffin (from)  b 1,63 
Brownie  b 1,63 
Doughnut  b 1,42
Candybar (from)  b 1,00 

Breadrolls (hardcrusty)

Quist daily sandwich/Baguette  b 3,00 
(from)  

Quist basic  b 2,47
(ham or cheese softbread roll)

Tosti  b 1,58
(Toasted ham/cheese sandwich)

Spicy Tosti  b 2,21
(Toasted spicy minced meat/ 
cheese sandwich)

Quist
eten bij
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KAAS
20+ kaas
30+ kaas
Brie
Geitenkaas
Jonge kaas
Komijnen kaas
Mosterdkaas
Mozzarella met tomaat
Oude kaas
Oude kaas 30+
Rookkaas
Smeerkaas
Kruidenkaas

VLEESWAREN
Beenham
Cervelaat
Chorizo
Filet americain
Fricandeau
Gebraden gehakt
Gekookt ei
Gelderse worst
Gerookte kip
Gezond
Kipfilet
Ossenworst
Rauwe ham
Roompaté
Rosbief
Runderrookvlees
Salami
Serranoham

ZOET
Appelstroop
Chocoladepasta
Hazelnootpasta
Jam
Pindakaas
Vlokken
Vruchtenhagel
Hagelslag

BROODJE GEZOND
Kaas gezond
Ham gezond
Kip gezond
Ham/Kaas gezond
Kip/Kaas gezond

SALADE
Eiersalade
Kipkerriesalade
Krabsalade
Tonijnsalade
Zalmsalade

VIS
Garnalen
Gerookte zalm
Paling
Gerookte forelfilet

SNACKS
Kroket
Kaassoufle
Frikadel

 Abonnements Commerciële

 prijs prijs

BROODJES  
Zacht broodje a 1,89 a 2,90
Pistolet a 2,45 a 3,54
Wrap a 3,00 a 4,09
Luxe hard broodje a 3,00 a 4,09

Tosti
Ham/kaas a 1,63 a 1,63
Kaas a 1,63 a 1,63
Pikant a 2,21 a 2,21

CROISSANT
Naturel a 1,37 a 1,37
Kaas a 1,63 a 1,63
Ham/kaas a 2,21 a 2,21
Kip/kaas a 2,21 a 2,21

DRANKEN
Optimel a 1,52 a 2,21
Melk a 0,89 a 1,16
Karnemelk a 0,89 a 1,16
Chocomel a 1,10 a 1,52
Jus d’orange a 1,84 a 1,84
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