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VERGADEREN

#ENERGY

Food  for the long intensive  

meeting! Energy will give you  

that consistent energy to get  

you through the day.



VERGADEREN

/ 4 UUR € 17,50

/ 6 UUR € 22,50

/ 8 UUR € 26,50

Een vergaderarrangement bestaat uit:

- onbeperkt koffie, thee, (smaak)- water, handfruit & Haagse Hopjes 

- vergaderopstelling in theater of  carré 

VERGADEREN

Vergaderarrangementen kunnen worden aangevuld met items vanuit deze map. 

Prijzen zijn per persoon (tenzij anders aangegeven), ex btw. 



DRANKEN



DRANKEN

Cold Brew Tea | 1 liter 6,50

Huisgemaakte koud gezette thee met kruiden, specerijen en fruit.

Verse vruchtensappen | 1 liter 7,50

Groente- of  fruit smoothies | 1 liter 7,50

Chaudfontaine still of  sparkling | 1 liter 3,50

Kleine fles frisdrank | 0,2 liter 1,75

Verschillende frisdranken zoals Chaudfontaine sparkling, Coca Cola en Ice Tea, per stuk te 

bestellen.

Kombucha & Cawston press Elderflower of  Gingerbeer 3,35

Kombucha wordt niet alleen gewaardeerd om de heerlijke smaak, maar ook om de vele

gezondheidsvoordelen die ontstaan door het fermentatieproces van de drank.

Powershots 2,75
In verschillende smaken, boost your energy!



ONTBIJT



ONTBIJT

HIP & HEALTHY € 12,50 DELUXE € 16,50

Croissant met jam, yoghurt met toppings en 
een fruit salade. Samen met diverse kleine 

belegde sandwiches & een plak 
bananenbrood.

Overnight oats met fruit, een ontbijtpizza of 

lekkere belegde bagel met een frisse 

smoothie.



TUSSENDOOR

For a short 

productive  

meeting

Fast energy for 

that  extra kick 

and high  

concentration.



TUSSENDOOR

Energy break 7,50

Boost your day! Een powershot, energy reep, nootjes of  gedroogd fruit.

Bananenbrood van Sunt | 1 plakje 2,50

Bananenbrood gemaakt van bananen die anders worden weggegooid. Duurzaam en heel 

lekker! 

Fruitsalade uit het seizoen 3,50

Fruit uit het seizoen geeft ons waar ons lijf behoefte aan heeft. 

Groentestengels met dips 5,50

Paprika, komkommer, bleekselderij en andere kleurrijke groente met lekkere veggie dips. 

Prijs per persoon.

Gedroogd fruit van 5th Season 3,50

Deze natuurlijke fruitsnack is een goede aanvulling op je dagelijkse portie fruit!



LUNCH

#FOCUS

Food for the brain 

intensive meeting. The 

choice is all about brain food 

and topping up your good 

fats in the brain 

and stimulating focus 

and concentration



LUNCH

HIP & HEALTHY € 12,75 DELUXE € 16,00

Vloergebakken desem brood en knapperige 

baguette met geserveerd met een kleine frisse 

salade en een vegetarische quiche

Kleurrijke groente wrap en haverbroodje met 

groente belegd, geserveerd met een goed gevulde 

salade. 

POKE BOWL LUNCH € 14,50 STREETFOOD € 18,50

Kleine (warme) gerechtjes uit alle windstreken. 

Kruidig, krachtig en vol van smaak. Denk aan een 

flatbread met falafel of  een buttermilk chicken

burger. 

Chefs poke bowl van de dag geserveerd met een 

halve wrap



BORREL

#ASSORTMENT
We can offer a culinary 

selection based  on

seasonal produce, our  

daily assortment and

your special wishes



BORREL

NO WASTE € 6,50 DELUXE € 8

Een mix van bitterballen, worst van Brandt & 

Levie, Reypenaer kaas en tafelzuren.

Ons team is altijd bezig met het tegengaan van 

food waste, maar toch blijft er wel eens wat over 

of  moet er iets opgemaakt worden. Deze plank is 

samengesteld met die producten. Verantwoord, 

creatief  en lekker! 

MIDDEN OOSTEN € 7 MEDITERRANEE € 9,25

Borrelplank Spaanse en Italiaanse hapjes zoals 

buffelmozzarella, prosciutto en Manchego.

Borrelplank met verschillende vegetarische 

specialiteiten zoals gegrilde aubergine, olijven, 

hummus en falafel.



BORREL

DRANKEN (per uur) € 11,00 COCKTAILS (per uur) € 18,00

Hollands assortiment met mixdrankjes 

(buitenlands gedestilleerd) en diverse cocktails & 

mocktails.  

Hollands assortiment met diverse frisdranken, 

bier & wijn. 



DINER

#TIP

We offer an assortment  

for your specific mood 

with  a range of options to 

fit your moment.



DINER BUFFET

CHEFS BUFFET € 19,50 AZIATISCH € 25,50

Een dagelijks wisselend buffet met gezonde en 

lekkere gerechten samengesteld met ingrediënten 

uit het seizoen.

*Dinnerwillbeservedintherestaurant for8 to50  guests.

Pleasechooseoneoptionforthegroup.

Buffet van lekkere gerechten uit de Aziatische 

keuken zoals foeyonghai, redang stoofvlees en 

tom ka kai.

MEDITERANNEE € 22,50

Een buffet met gerechten uit Mediterrane keuken, 

zoals ravioli met ricotta en spinazie, prosciutto

met meloen en Mozzarella di Bufala met verse 

basilicum.



DINER

THEATERMENU

Mogelijk met wijnarrangement, prijzen op aanvraag.

Warm gerookte zalm

met zoetzuur van komkommer, little gem en soja dressing

Shitake bouillon

Met koriander, shitake en gepofte rijst

Franse parelhoen

met witlof tarte tatin en gevolgelte jus 

Rubby chocolade mousse

met frambozen kletskop

3 GANGEN: 37,50

4 GANGEN: 48,50



VOORWAARDEN

BESTEL VOORWAARDEN

Bestel minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de service 

Voor last minute aanvragen, kijken wij naar een passende 

oplossing. Arrangementen zijn vanaf  10 personen. 

ANNULEREN

5 werkdagen voor de service gratis annuleren

2 werkdagen voor de service 50% restitutie

Na 2 dagen voor de service gehele bedrag in 

rekening

PERSONEELSKOSTEN

Tijdens reguliere servicetijden wordt geen uurtarief  in 

rekening gebracht (tussen 08.00 – 00.00 uur). Wij gaan uit van 

een hoge mate van zelfbediening. Mocht er een ander 

serviceniveau gewenst zijn, dan worden extra 

personeelskosten in rekening gebracht. 


