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Onze werkwijze

•  Alle zachte broodjes worden besmeerd met roomboter (tenzij anders aangegeven).

•  Alle harde broodjes worden besmeerd met een spread (tenzij anders aangegeven).

•  Alle harde broodjes worden belegd met garnituur (tenzij anders aangegeven).

•  Voor het beleg streven we ernaar zoveel mogelijk te variëren.

•  Alle lunches worden op een schaal aangeleverd.

•  Geen minimale afname.

•  Alle lunches zijn inclusief koffie, thee, melk, jus d’orange en/of karnemelk.

•  U kunt uw bestelling tot maximaal 3 werkdagen van te voren bestellen of wijzigen.

•  Genoemde prijzen zijn per persoon of per stuk, exclusief BTW.

Belegsoorten 

De belegsoorten zijn onder andere een variatie van jong belegen kaas, 

Old Amsterdam, boerenachterham, varkensfricandeau, serranoham, cervelaat, 

ei, kipfilet, kiprollade, belegen kaas, bieslookroomkaas, brie, filet Americain, rosbief, 

paté, vegetarische salade, selderie salade (tenzij anders aangegeven).

In overleg zijn er ook andere lunches, salades, bittergarnituren, warme hapjes, 

buffetten en zoetigheden te bestellen.



Lunch Regionaal  ....................................................................................................  prijs per persoon € 18,72 

Een uitgebreide lunch bestaande uit diverse soorten belegde Joris-broodjes, fruit en salades. Het Edese 

Jorisbrood wordt gemaakt met de beste Franse bakmethodes en de gezonde ingrediënten: op steen gemalen 

meel, grondwater en Keltisch zeezout. Ouderwets lekker, handgevormd en steengebakken!

Lunch Regionaal 

BROODJE MET REMEKER KAAS EN EEN SPREAD 
VAN MOSTERDMAYONAISE EN KRUIDENSLA 
Remeker is een lekkere biologische kaas met 

natuurkorst uit Lunteren. Heerlijk zuivere boerenkaas 

van de melk van Jerseykoeien. 

BROODJE GEROOKTE RIB EYE VAN ECO FIELDS 
MET EEN TRUFFELMAYONAISE EN EEN CHUTNEY 
VAN SJALOTJES
Eco Fields in Wekerom is de enige biologische 

kalverenhouderij in Nederland met eigen slagerij. 

Doordat de kalveren natuurlijke voeding krijgen (o.a. 

grassen, maïs, gerst en erwten) geteeld zonder 

chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest, wordt 

het kalfsvlees mooi rosé van kleur en zeer smaakvol.

BROODJE GEROOKTE KIPPENDIJEN VAN ‘KIP  
VAN DE BOER’ MET VELDSLA EN VADOUVAN- 
MAYONAISE 
(h)Eerlijke kip rechtstreeks van de boer dat kan bij Kip 

van de boer-Veldhuisen Scharrelkip uit Renswoude. De 

kuikens hebben een Beter Leven keurmerk, dit betekent 

onder andere minder dieren in de stal wat positief 

bijdraagt aan de kwaliteit van het leven en de 

gezondheid van het kuiken.

BROODJE GEGRILDE GROENTEN MET GEITENKAAS 
VAN GEITENBOERDERIJ DE GROOTE STROE EN 
BALSAMICO STROOP 
De witte melkgeiten van Geitenboerderij de Groote 

Stroe (op de rand van de Veluwe en Gelderse Vallei) 

grazen het grootste gedeelte van het jaar buiten in 

kruidige gras-klaver weiden, welke omzoomd zijn door 

houtwallen. Dit levert niet alleen een smaalvol 

biologisch product, maar draagt ook bij aan het behoud 

van het Veluws landschap. 

VERSE FRUITSALADE MET BOEREN HANGOP,  
VAN IJS EN ZUIVELBOERDERIJ DE KLEINE HOPE
De Kleine Hope in Renswoude is een agrarisch bedrijf 

met boerderijwinkel. De Kleine Hope staat bekend om 

het eigengemaakte boerenijs en andere zuivelproducten. 

Extra speciaal? Alle producten worden gemaakt van 

melk, afkomstig van koeien van eigen boerderij. Heerlijk 

verse en eerlijk bereide producten zijn het resultaat. 

SALADE VAN OPPENDOESER AARDAPPELTJES MET 
LIVARSPEK, CRÈME FRAÎCHE EN DIVERSE KRUIDEN
Sinds het Livarvarken in 1999 door vijf Limburgse 

varkensboeren is bedacht heeft het varken altijd in het 

teken gestaan van een onderscheidende smaak en 

vleeskwaliteit en een vorm van dierhouderij die 

rekening houdt met het natuurlijke gedrag en 

leefomgeving van het varken dat zich uit in maximaal 

dierenwelzijn. De combinatie van granen, bijzondere 

rassen en het scharrelen in een weelde van ruimte 

maakt Livarvlees tot een uniek product. 

SALADE VAN GORT MET CHERRYTOMAAT, RODE UI 
EN DIVERSE KRUIDEN
Geen lokale specialiteit, maar wel lekker van 

Nederlandse bodem! Deze gezonde graansoort van 

gepelde gerst, gecombineerd met frisse en verse 

groenten en kruiden, maakt hem extra smakelijk.



Lunch standaard (2,5 broodje p.p.)  ...........................................  prijs per persoon € 8,76 

Bestaande uit diverse soorten klein brood zoals pistoletjes, Duitse bolletjes en croissants belegd met belegen 

kaas, boerenham, eiersalade en tonijnsalade.

Lunches

VERSE FRUITSALADE MET BOEREN HANGOP, VAN IJS EN ZUIVELBOERDERIJ DE KLEINE HOPE
........ .........................................................................................................................................................   prijs per stuk  € 2,89

De Kleine Hope in Renswoude is een agrarisch bedrijf met boerderijwinkel. De Kleine Hope staat bekend om het 

eigengemaakte boerenijs en andere zuivelproducten. Extra speciaal? Alle producten worden gemaakt van melk, 

afkomstig van koeien van eigen boerderij. Heerlijk verse en eerlijk bereide producten zijn het resultaat. 

SALADE VAN OPPENDOESER AARDAPPELTJES MET LIVARSPEK, CRÈME FRAÎCHE EN DIVERSE KRUIDEN
........ .........................................................................................................................................................   prijs per stuk  € 2,89

Sinds het Livarvarken in 1999 door vijf Limburgse varkensboeren is bedacht heeft het varken altijd in het teken 

gestaan van een onderscheidende smaak en vleeskwaliteit en een vorm van dierhouderij die rekening houdt met 

het natuurlijke gedrag en leefomgeving van het varken dat zich uit in maximaal dierenwelzijn. De combinatie van 

granen, bijzondere rassen en het scharrelen in een weelde van ruimte maakt Livarvlees tot een uniek product. 

SALADE VAN GORT MET CHERRYTOMAAT, RODE UI EN DIVERSE KRUIDEN  ................  prijs per stuk € 2,89

Geen lokale specialiteit, maar wel lekker van Nederlandse bodem! Deze gezonde graansoort van gepelde gerst 

gecombineerd met frisse en verse groenten en kruiden maakt hem extra smakelijk.

SUIKERBROOD  ...................................................................................................................................  prijs per stuk € 1,28

KRENTENBROOD MET ROOMBOTER   .........................................................................................  prijs per stuk € 1,28

HANDFRUIT  .........................................................................................................................................  prijs per stuk € 0,92

KOP TOMATEN- OF GROENTESOEP   ............................................................................................  prijs per stuk € 3,53



LUNCH WHITE LABEL  .................................................................................................................  prijs per persoon  € 6,19 

Een wit zacht broodje en een zacht tarwebroodje, beide belegd met een variatie van o.a. jong belegen kaas, 

boerenham, kipfilet, cervelaat

KRENTENBOL  .....................................................................................................................................  prijs per stuk € 1,15

Besmeerd met roomboter

LUNCH RED LABEL  ......................................................................................................................  prijs per persoon € 9,63 

Een zacht broodje, een luxe hard broodje en een krentenbol besmeerd met roomboter

LUNCH GOLD LABEL LUXE BELEG  ...........................................................................................prijs per persoon € 10,00  

Een luxe hard broodje, luxe halve wrap en een sandwich van boerenbrood

LUNCH DIAMOND LABEL LUXE BELEG  ..................................................................................prijs per persoon € 10,00  

Twee luxe minibroodjes, luxe halve wrap en een sandwich van boerenbrood

LUNCH PURPLE LABEL  ...............................................................................................................prijs per persoon € 10,55  

Twee luxe harde broodjes en een krentenbol besmeerd met roomboter

Lunches

lunches



TONIJN SALADE   ...............................................................................................................................  prijs per stuk  € 11,47

Huisgemaakte tonijnsalade, een mix van diverse slasoorten en een mix van tomaten, komkommer, ui, 

paprika en dressing

GEITENKAAS SALADE   .....................................................................................................................  prijs per stuk  € 11,47

Gegratineerde geitenkaas met honing, pepita pitten, een mix van diverse slasoorten en een mix van 

tomaten, komkommer, ui, paprika en dressing

KIP SALADE   ........................................................................................................................................  prijs per stuk  € 11,47

Gebakken kippendijreepjes, brie en honing, een mix van diverse slasoorten en een mix van tomaten, 

komkommer, ui, paprika en dressing

CARPACCIO SALADE   .......................................................................................................................  prijs per stuk  € 11,47

Rundermuis met limoen dressing, geraspte oude kaas, pesto en pepita pitten, een mix van diverse 

slasoorten en een mix van tomaten, komkommer, ui, paprika en dressing

VIS SALADE   ........................................................................................................................................  prijs per stuk  € 13,30

Gemarineerde zalmfilet, gamba’s en saku-tonijn, wakame, een mix van diverse slasoorten en een mix van 

tomaten, komkommer, ui, paprika en dressing

Maaltijdsalades

Maaltijdsalades

Deze bestaan uit een mix van diverse slasoorten en van tomaten in aceto balsamicodressing. Geserveerd met 

pan de cristal



Warme hapjes 

BITTERGARNITUUR*........................................................................................................................... prijs per stuk  € 0,87

Gesorteerde, gefrituurde hapjes met o.a. bamihapjes, nasihapjes, gehaktballetjes, kipnuggets, kaasstengels, 

frikandel en picanto’s.

MINI KAASSTENGELS* ......................................................................................................................  prijs per stuk € 0,87

BITTERBALLEN (KWEKKEBOOM)* ................................................................................................  prijs per stuk € 0,87

*Alle gefrituurde hapjes zijn incl. de bijpassende sausen

Koude hapjes

KOUDE HAPJES  ..................................................................................................................................  prijs per stuk € 1,28

Kaas, worst, stokbroodje filet american, stokbroodje brie en gevulde komkommer

MIX VAN STANDAARD EN LUXE KOUDE HAPJES  ....................................................................  prijs per stuk € 1,70

Profitorol gevuld met crème kaas, gevulde komkommer, stokbroodje filet american, stokbroodje gerookte zalm, 

gevulde dadels, gevuld ei, kaas, worst, stokbroodje brie

CRUDITE (incl. dippers en vanaf 5 personen)  ...........................................................................  prijs per persoon  € 3,94

Rauwe groenten, zoals komkommer, radijs en paprika

VEGETARISCH ASSORTIMENT (koud)  ..........................................................................................  prijs per stuk € 1,42

Een dagelijks wisselend en door de keuken samengesteld assortiment van vegetarische hapjes. Met o.a. gevulde 

champignons met selderijsalade, peppadews, tomaat gevuld met ananas roomkaas, gevulde komkommer, dadels 

gevuld met roomkaas, stokbroodje brie met honing

Bittergarnituren
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GEMIXT STAMPPOT BUFFET
prijs per persoon € 15,14

Een klassieke combinatie van boerenkool, zuurkool 

en hutspot. Apart geserveerd met zuur, spekjes, 

jus en rookworst. De diverse stamppotten zijn voor 

dezelfde prijs ook los verkrijgbaar.

BASIS BUFFET
prijs per persoon € 22,89

• Stokbrood met kruidenboter en roomboter

• Groene salade met diverse vinaigrettes

• Tomatensalade 

• Komkommersalade

• Salade van Roseval aardappelen

• Aardappeltaart met diverse groentes

•  Kippendijensaté met een saus van pinda  

en kokos

•  Sucade met een saus van paddenstoelen  

en kruidkoek

LUXE BUFFET
prijs per persoon € 32,57 

•  Diverse soorten brood met kruidenboter, 

roomboter en toppers

•  Gegaarde kalfsmuis met tonijnmayonaise  

en Amsterdams vet

•  Licht gerookte Schotse zalm met 

limoenmayonaise 

• Salade met kippendijen en Caesar dressing

•  Aardappeltaart met truffel en diverse  

soorten kaas

•  Varkenshaas medaillons met een  

vadouvan saus

•  Kabeljauw omwikkeld met salie en  

gerookt spek

•  Italiaanse groenteschotel met courgette, 

aubergine en paprika

DESSERTS
prijs per stuk € 4,54 

• Crème Brûllée volgens origineel recept

• Italiaanse Panna Cotta met rood fruit

• Duo van chocolademousse 

Heeft u andere wensen dan bovenstaande buffetten? Dan stellen wij graag in overleg met u een buffet op maat samen.

Buffetten

Buffetten

Deze buffetten zijn te bestellen vanaf 20 personen.



Dagschotels 

dagschotels

Wij hebben een maandelijks wisselende lijst van dagschotels, onderstaande dagschotels zijn ter illustratie. Vraag 

bij uw reservering naar de dagschotels van dat moment.

KIPPENDIJSATE  .................................................................................................................................  prijs per stuk  € 12,39 

VARKENSHAASMEDAILLONS MET CHAMPIGNON ROOMSAUS  .........................................  prijs per stuk € 12,39

HEEKFILET MET DRAGONMAYONAISE  .......................................................................................  prijs per stuk € 12,39   

BIEFSTUKMEDAILLONS MET KRUIDENBOTER  .........................................................................  prijs per stuk € 12,39   

ZEEGROENTE BURGER MET DRAGONMAYONAISE   ...............................................................  prijs per stuk € 12,39  

Deze gerechten worden geserveerd met pommes wedges en rauwkost.



hoofdgerechten 
Vegetarisch

Hoofdgerechten 

Geserveerd met een roerbakmix en pommes wedges

RUNDERHAMBURGER   .....................................................................................................................  prijs per stuk € 13,07

Met pickles, gefrituurde uienringen en kaas

KABELJAUWFILET  .............................................................................................................................  prijs per stuk €15,14

Kabeljauwfilet omwikkeld met spek en sweet pickles

ZALMFILET  ..........................................................................................................................................  prijs per stuk €16,06

Zalmfilet met Hollandaisesaus

Vegetarisch 
Geserveerd met friet en rauwkost

PULLED JACKFRUIT BURGER   ........................................................................................................  prijs per stuk €15,14

Een burger gemaakt van vruchtvlees van tropisch fruit op een broodje, geserveerd met uienringen en 

yakatorisaus

VEGA STRUDEL   .................................................................................................................................  prijs per stuk €15,37

Gevuld met champignons, paprika, oesterzwam, rode ui en geitenkaas



AMANDEL PETIT GLACÉ minimale afname 60 stuks  ...................................................................  prijs per stuk  € 0,46

Een wellington fonnet met daarop een bolletje amandel marsepein, feestelijk af geglansd met fondant in 

verschillende kleuren en gedecoreerd

GESORTEERD GEBAK VAN DE BANKETBAKKER  .....................................................................  prijs per stuk  € 2,06

Keuze uit: Slagroompunt, Mokkapunt, Chipolatapunt, Advocaat bavaroisepunt, Appelpunt, Aardbeien 

bavaroisepunt, Vruchten vlaaitje, Moorkop, Bananensoes, Hazelnoot schuimgebakje, Tompouce, Bereklauw 

(glutenarm), Gluten/Lactosearm gebak, Suikervrij gebak

PETIT FOUR  .........................................................................................................................................  prijs per stuk  € 1,61

De petit fours worden gegarneerd met chocolade, schuimstaafjes of suikerwerk

PETIT FOUR MET LOGO  ...................................................................................................................  prijs per stuk  € 1,88

MINI CUPCAKES ASSORTI minimale afname 25 stuks  ................................................................  prijs per stuk  € 0,69

Roomboter cakejes afgewerkt met verschillende botercrème toppingen

MINI MUFFIN GELE ROOM minimale afname 40 stuks  ................................................................  prijs per stuk  € 0,60

Vanille muffin met een vulling van gele room en gehakte geroosterde hazelnoten

MINI MUFFIN CHOCOLADE AARDBEI minimale afname 40 stuks  ...........................................  prijs per stuk  € 0,60

Chocolade muffin met stukjes pure chocolade en witte chocolade, gevuld met een aardbeien mousse

ONKIES  .................................................................................................................................................  prijs per stuk  € 1,74

Een Onkie zit qua formaat tussen een petit four en een gebakje in

ONKIES MET LOGO  ...........................................................................................................................  prijs per stuk  € 2,01

Zoetigheden

zoetigheden


