ONTBIJT, BRUNCH EN LUNCH
December t/m Maart

Ontbijt, lunch en brunch?
Verser kan niet! Wij serveren u graag onze broodjes uit eigen bakkerij.
Heerlijke croissants, muffins, kruidkoek en zachte mini bolletjes.
Of kiest u liever voor een licht ontbijt met granola, fruit en yoghurt?
Voor de lunch kunnen wij uw gasten verwennen met mooie open sandwiches, een
verse seizoen salade, soepen gemaakt in eigen keuken van verse ingrediënten, en
dat proef je!
Neem er een kleine warme lunch snack of lunch gerechtje bij en je hebt een waar
feestje. Uw gasten, klanten of medewerkers zullen het echt waarderen.
Wilt u compleet ontzorgd worden? Uw ontbijt of lunch is bij ons culinair team in
goede handen. Een persoonlijke touch, specifieke wensen of een verrassende
twist? Wij verzorgen het graag en goed voor u!

Kijk op de volgende pagina’s voor de mogelijkheden!
Heeft u vragen, bel ons gerust. Wij zijn bereikbaar op
telefoonnummer 020 641 38 28
of per e-mail: info@kragtwijk.nl

Met vriendelijke groet namens het hele team van
Kragtwijk Catering

Vanaf 20 augustus zijn wij op het onderstaande adres te vinden:
Bouwerij 73
1185 XW Amstelveen
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ONTBIJT
Vers, smakelijk en heel erg lekker
Vanaf 10 personen te bestellen stel U eigen ontbijt samen
Wij leveren het ontbijt of lunch exclusief borden, bakjes en bestek.
Dit kunt u uiteraard extra huren vanaf € 1,00 per persoon.

Zoete items









Zongerijpt vers gesneden fruit met Griekse yoghurt
Griekse yoghurt met granola
Zongerijpt vers gesneden fruit
Stuks fruit
Mini Muffin / mini donut / plak winterstol
Zeeuwse bolus of chocolade croissant
Roomboter croissant met jam
Mini croissant croissant

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,50
€ 1,00
€ 1,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 1,50

Hartige items



Engelse sandwich met vlees en kaas
Haags broodje met vlees en kaas

€ 1,50
€ 2,25

Warme items






Scrambled eggs
Crispy bacon
Kalfs chipolata worstje
American pancake met maple syrop
Omelet met zalm of groenten (V)

Smoothie, juices and shakes






Verse jus d’orange
Verse sappen zoals Aardbei, banaan en bosvruchten
Smoothie van vers fruit en boeren yoghurt
Energy shakes van o.a. appel, spinazie en amandelmelk
Schulpsap (sinaasappel, appel, peer, seizoen sap)

€ 1,25
€ 1,00
€ 1,45
€ 3,00
€ 3,00
per fles
€ 6,25
€ 6,50
€ 6,50
€ 8,50
€ 4,50

per 0,25 ltr
€ 2,50
€ 2,75
€ 2,75
€ 4,50
€ 2,50
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Lunches
vers, puur en eerlijk
Standaard zijn onze broodjes inclusief garnituur

Speciaal voor de lunch, hebben we allerlei verschillende gerechten bedacht.
In allerlei soorten en smaken en rekening houdend met de omstandigheden.




Vergadermenu om te genieten en te vergaderen tegelijkertijd
Broodjes en wraps met vis en met bijzondere vegetarische creaties
Of losse broodjes, salades, fruit, zuivel en verse sappen

Easy meeting lunch

€ 12,50 per persoon

Ovenvers broodje met boerenkaas
Open ovenbroodje met diverse vleeswaren
Mini vergadermaatje met huisgemaakte salade
Warm lunchgerechtje ( individueel)
Keuze uit 1 van onze warm items
Dessert
Huisgemaakte seizoenscake

Boerenbroodlunch

€ 17,50 per persoon

Boerensandwich
Open boeren sandwich belegd met boerenkaas, ambachtelijke vleeswaren en
vis, rijkelijk gegarneerd
Verse seizoensoep
Heerlijke verse soep gemaakt van verse ingrediënten zonder onnodige
toevoegingen. Uit het seizoen, gezond en super lekker.
Verse salade
Vers en bijzonder lekker, heerlijk uit het seizoen met verse ingrediënten
Dessert
Gesneden vers fruit

Prijs is per persoon, exclusief BTW en gebaseerd op een afname vanaf 10 personen
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Een feestelijke lunch!

€ 19,50 per persoon
Assortiment ovenbroodjes 2 p.p.
Ruim belegd, met verse vleeswaren en kaas met lekkere trimmings

Verse salade 1 p.p.
Vers en bijzonder lekker, zoals b.v. salade van pompoen met gebakken
paddenstoelen en peccorino kaas (V)
Soepje of warme snack 1 p.p.:
Soepje met losse trimmings of gevarieerde warme snack
Mini dessert als afsluiter – 1 per persoonBijvoorbeeld:
Gesneden vers seizoensfruit
Butterscotts mousse met karamel
Panna cotta met mango en cocos

Prijs is per persoon, exclusief BTW en gebaseerd op een afname vanaf 10 personen

Smoothie, juices and shakes






per fles

Verse jus d’orange
Verse sappen zoals Aardbei, banaan en bosvruchten
Smoothie van vers fruit en boeren yoghurt
Energy shakes van o.a. appel, spinazie en amandelmelk
Schulpsap (sinaasappel, appel, peer, seizoen sap)

€ 6,25
€ 6,50
€ 6,50
€ 8,50
€ 4,50

per 0,25 ltr
€ 2,50
€ 2,75
€ 2,75
€ 4,50
€ 2,50

Zoete items






Zongerijpt vers gesneden fruit met Griekse yoghurt
Zongerijpt vers gesneden fruit
Stuks fruit
Mini Muffin / mini donut / plak winterstol
Roomboter croissant met jam

Prijs is per stuk, exclusief BTW en gebaseerd op een afname 1 stuk

€ 3,00
€ 3,50
€ 1,00
€ 1,50
€ 2,50
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Vergadermaatjes
Haagse broodjes, 1/3 wrap en Engelse sandwich
Kaas, vleeswaren en huisgemaakte salades
Vis zoals makreel, zalm en tonijn

€ 2,25 per stuk
€ 2,75 per stuk

Luxe vergadermaatjes
Mini clubsandwich, focaccia, Osiris zuurdesem, ciabatta, Haags broodje of mini
croissant origineel gegarneerd en opgemaakt als cupcakes!
Kaas, vleeswaren en huisgemaakte salades
€ 2,85 per stuk
Vis zoals makreel, zalm en tonijn
€ 3,55 per stuk

Belegde zachte broodjes
Kaas, vleeswaren en huisgemaakte salades
Vis zoals makreel, zalm en tonijn

€ 2,50 per stuk
€ 3,75 per stuk

Belegde pistolets
Kaas, Vleeswaren en huisgemaakte salades
Vis zoals makreel, zalm en tonijn

€ 2,60 per stuk
€ 3,95 per stuk

Prijs is per stuk, exclusief BTW en gebaseerd op een afname vanaf 10 stuks
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Luxe ovenverse broodjes
Zoals milano, kaiser broodje, polderslide, maïsbroodje, kornbol of vloerbrood
Kaas, vleeswaren en huisgemaakte salades
€ 3,25 per stuk
Vis zoals makreel, zalm en tonijn
€ 4,25 per stuk

Klassieke Engelse sandwich
Lekker klassiek zonder korst en diagonaal gesneden
Kaas, vleeswaren en huisgemaakte salades
Vis zoals makreel, zalm en tonijn

€ 2,25 per stuk
€ 3,50 per stuk

Boeren sandwich
Lekkere dikke boeren sandwiches met regionale ingrediënten uit de
Haarlemmermeer
Kaas, Vleeswaren en huisgemaakte salades
€ 2,50 per stuk
Vis zoals makreel, zalm en tonijn
€ 3,75 per stuk

Open boeren sandwich
Lekkere dikke boeren sneeën brood, open gegarneerd. Lekker en een plaatje om
te zien !
Kaas, Vleeswaren en huisgemaakte salades
€ 4,00 per stuk
Vis zoals makreel, zalm en tonijn
€ 7,50 per stuk

Prijs is per stuk, exclusief BTW en gebaseerd op een afname vanaf 10 stuks
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Broodjes DeLuxe of open sandwich !
Kaas, Vleeswaren en huisgemaakte salades
Vis zoals makreel, zalm en tonijn

€ 4,00 per stuk
€ 7,50 per stuk

De aller-lekkerste vleeswaren en boerenkazen.
Ambachtelijk bereid, zonder overbodige toevoegingen.

Vlees, vis, vegetarisch en salade
Romige geitenkaas, rucola, zontomaat en humus
Tomaat mozzarella met Parmezaanse kaas, pesto en pijnboompitjes
Gepofte groenten met avocado en humus
Vinkenthaeler en gemarineerde aubergine
Carpaccio van gerookte ribeye, pestomayonaise en padano kaas
Gerookte kipfilet, bacon en little gem
Bavette met geitenkaas, courgette, alfalfa en cress
Gerookte kip met sla, tomaat, avocado, bacon en bieslookmayonaise
Gerookte zalm, creamcheese, veldsla en limoen mayonaise
Tonijnsalade met scharrelei en gepofte tomaatjes
Oosters gemarineerde makreel met Thaise salade

Prijs is per stuk, exclusief BTW en gebaseerd op een afname vanaf 10 stuks
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Gezonde fruitsalade, zoetje of mini dessert
Gesneden vers fruit
Donut of brownie
Lekker zoet huisgemaakt dessertje
Stuks fruit

€ 3,00 per persoon
€ 1,50 per persoon
€ 2,50 per persoon
€ 1,00 per stuk

Zuivel
Melk of karnemelk
Optimel of milk and fruit

€ 2,30 per liter

Lunch aanvullingen
Soep
Creamy pompoensoep met zonnepitten
Tasty zontomaatsoep met mascarpone
Erwtensoep met lekkere rookworst

€ 3,50 per persoon

Geleverd inclusief hotpot en soeplepel(exclusief serviesgoed)

Warme snack
Gevarieerde warme snack
Zoals mini hamburger, kipsaté met satésaus, hartige taart

€ 3,75 per persoon

Geleverd inclusief warmhoudpan en opschepbestek(exclusief serviesgoed)

Warm lunchgerechtje
€ 3,75 per persoon
Kalfsstoofpot met courgette en roomse aardappel en knolselderie
Daging roedjak met mihoen, paksoi en Chinese kool
Indiase bloemkoolcurry met quorn en witte rijst
Geleverd inclusief warmhoudpan en opschepbestek(exclusief serviesgoed)

Salade bar
€ 3,50 per persoon
Salade van spinazie, geroosterde groene asperges, sojabonen, cress, geroosterde
tonijn en olijven
Gepofte seizoen groente met geroosterde kip en padano kaas
Pompoensalade met gebakken paddenstoelen en peccorino kaas (V)

Prijs is per stuk, exclusief BTW en gebaseerd op een afname vanaf 10 stuks

