Lunch/Catering
Onze verse lunches zijn op bestelling af te halen in Brasserie OCK OP ‘t plein.
Tevens bezorgen wij in de nabije regio vanaf 12 broodjes.
We verzorgen ook lunch op locatie. Vraag gerust naar de mogelijkheden.
Wij variëren met assortiment, broodsoorten en beleg. Ingrediënten zijn altijd
vers zoveel mogelijk lokaal en biologisch en met zorg en liefde bereid.
Bestellingen minimaal 24 uur van tevoren (enkele uitzondering mogelijk).
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Broodjes basis (bruin of wit): € 3,95 per broodje
Belegen kaas
Achterham
Brie en walnoten
Geitenkaas met appel
Kip-kerriesalade
Filet Americain & kappertjes
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Broodjes De Luxe (bruin of wit): € 4,95 per broodje
Gezond: kaas, komkommer, tomaat, ei, sla
Gerookte zalm, bieslook-roomkaas en avocado
Tonijnsalade met rode ui en kappertjes
Serranoham met pesto en rucola
Huisgemaakte hummus met gegrilde groenten
Boerenomelet
Pastrami met mosterd & augurkjes
Carpaccio met truffelmayo, pijnboompitten , parmezaanse kaas en rucola

Wraps: € 5,50
• Wrap met gerookte zalm, bieslook-roomkaas en avocado
• Wrap met carpaccio, truffelmayo, parmez, rucola en pijnboompitten
• Wrap met hummus en gegrilde groenten
Soepen : € 4,50
Onze broodmaaltijden kunnen uitgebreid worden met div soepen
• Tomaten paprikasoep
• Tom Kha Kai (thaise kip-kokos-soep)
• Soep vd dag
Salades
Onze broodmaaltijden kunnen uitgebreid worden met div salades € 5,50
• Caprese salade
• Salade geitenkaas

Gerechten bij te bestellen:
Losse kroket
€ 2,50
Broodje Kroket
€ 3,75
Krentenbol
€ 1,50
Croissant
€ 1,50
Saucijzenbroodje
€ 2,75
Worstenbroodje
€ 2,75
Taart vd dag
€ 3,85
Appeltaart
€ 3,85
Hele taart 10 stukken
€ 29,50
Bananenbrood
€ 2,25
Havermoutkoek
€ 1,50
Stuk Fruit (appel, banaan, sinaasappel, 2 mandarijnen)€ 1,25
Drankjes:
Melk
Vruchtensap
Blikje Fris
Liter Kan Koffie /Thee

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 11,50

Bezorgkosten afhankelijk van locatie, afname & bestelling

Aanvullende informatie
DIEETWENSEN
Uiteraard houden wij rekening met voedsel allergieën.
Op aanvraag glutenvrij, lactosevrij en vega(n) opties
FACTURATIE
De bovengenoemde prijzen zijn incl BTW.
Bij opdrachtbevestiging aanbetaling van 10 %.
Factuur en rest betaling achteraf, betalingstermijn 14 dagen.
OFFERTE
De offerte is 14 dagen geldig.
Aanpassing van de offerte is in overleg mogelijk.
DEFINITIEVE AANTAL PERSONEN
Het definitieve aantal vernemen we graag een dag van tevoren.
Aan de hand van het definitieve aantal deelnemers wordt de factuur
opgemaakt en kan het aantal niet meer verminderd worden. (In overleg wel
vermeerderd).
OFFERTE OP MAAT
Uiteraard is het mogelijk om een offerte op maat te maken of het aanbod
naar uw wensen aan te passen, dit is inclusief:
1e gesprek: kennismaken, nav opgemaakte vrijblijvende offerte
2e gesprek: definitief invullen menu etc en kennismaken (met
ceremoniemeesters)
dan volgt draaiboek, indien van toepassing
3e gesprek: puntjes op de i en details draaiboek, indien van toepassing,
doornemen
ANNULERINGSVOORWAARDEN
De annuleringsvoorwaarden kunt u op aanvraag opgestuurd krijgen.

