Groepsarrangementen
Ook voor groepsarrangementen kunt u bij ons terecht. Naast onze
broodjeszaak/lunchroom hebben wij sinds vorig ook de mogelijkheid om voor grotere
groepen maaltijden, ontbijt en lunches te verzorgen. Met kampeerboerderij “de Kiek” te
Alphen hebben wij al diverse groepen mogen verzorgen en ook dit jaar gaan we ervoor.
Zo kunt u denken aan bv een ontbijt of warme maaltijd, we hebben ook completen
pakketten. Zo heeft u voor uw groepen een extra optie. Waarbij voor u of leiding veel werk
uit handen wordt genomen. Denk eens aan het plannen, boodschappen en het bereiden.
Wij nemen al deze zorgen graag uit handen en gaan samen met u in overleg over alle
wensen en natuurlijk niet te vergeten eventuele allergieën.
Onderstaand treft u een overzicht van onze producten en prijzen:
•

Standaard ontbijt/lunch
€ 6,00 p/p
o Boterhammen wit/bruin/krenten
o Melk, boter, vruchtenyoghurt, appelsap
o Gekookt ei, appel
o Ham, kaas, kipfilet
o Jam, hagelslag

•

Luxe ontbijt/lunch
€ 7,00 p/p
o Croissant, krentenbol, zachte broodjes
o Melk, boter, appelsap
o Gekookt ei, appel, mandarijn
o Ham, kaas, kipfilet
o Jam, hagelslag
o Yoghurt, crusli, kellogg’s,

•

Macaroni/spaghetti
o Groente, gehakt en kaas

€ 5,50 p/p

•

Bami/nasi
o Ham, ei, kroepoek, sambal

€ 6,00 p/p

•

Warme maaltijd
o Gekookte aardappelen/stamppot
o Keuze groente:
▪ Bloemkool
▪ Sperziebonen
▪ Rode kool met appel
▪ Doperwtjes-wortel

€ 7,00 p/p

o Vlees of vis (toeslag vis € 1,00)
▪ Gehaktbal
▪ Rookworst
▪ Hachee
▪ Rollade
▪ Zalm
▪ Kabeljauw
▪ Vissticks (geen toeslag)
•

Soep
€ 2,50 p/p
o Stokbrood en kruidenboter tegen meerprijs in overleg

Uiteraard kunt u ook voor een compleet pakket gaan, bv een groep die 2 nachten verblijft.
Warme maaltijd, 2x ontbijt, 2x lunch en BBQ voor 40,00 p/p (excl. soep).
Warme maaltijden en soep worden warm aangeleverd met een au bain-marie en
soepketel.
Ontbijt en lunch worden in de ochtend volgens afspraak samen geleverd, voor brood
hebben we mandjes en het beleg wordt op schalen geleverd.
Wij regelen alles en zorgen dat alles bij u volgens afspraak geleverd wordt.
Het ontbijt en warme maaltijden worden door ons ter plaatsen neer gezet als een buffet.
Hierna gaan wij weer en is het aan de leiding om het verder te regelen.
De BBQ regelen wij, maar wordt door een derde partij verzorgd en bezorgd. Dit is geheel
compleet met BBQ’s, vlees, salades, sauzen e.d.
Bestek, borden, bekers, koffie/thee zijn niet inbegrepen. Dit is meestal op de
accommodatie aanwezig of wordt door de groep zelf geregeld.
Eventueel disposable bestek, borden en bekers is een meerprijs van €1,00 p/p
Op de au bain-marie zit per stuk een borg van € 75,00. Deze ontvangt u retour na
ontvangst van alle spullen. Bij schade wordt een deel ingehouden.
Voor het schoonmaken van het materiaal reken we € 25,00 per dag. Mocht alles al netjes
schoon zijn, ontvangt u dit ook retour.
Volgens afspraak komen wij het materiaal weer ophalen. Voor de BBQ wordt een aparte
afspraak gemaakt.
Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met,
Natascha Schouten
06-27582224
info@fresh-made-food.nl

