Catering Menu
Soep
Gazpacho, koude pittige tomatensoep
Toscaanse tomatensoep met als topping pesto
Zoete aardappelsoep met kokos
Pompoensoep met gember, kokos en limoen
Pompoensoep met komijn
Thaise pompoensoep met verse curry en kokos
Courgettesoep met parmezaanse kaas en basilicum
Harira, Noord-Afrikaanse spliterwtensoep met munt
Marokkaanse kikkererwtensoep met abrikozen
Marokkaanse kikkererwtensoep met harissa
Surinaamse gele pesiesoep
Indiase Dahl
Chili sin carne
Linzensoep met verse curry, kokos en pompoen
Noord afrikaanse linzensoep
Indiase rode linzensoep met kokos
Hindoestaanse groentesoep met masala
Thaise champignonsoep
Snert (vegetarisch), Hollandse erwtensoep

Salade
Quinoa met geroosterde zoete aardappel en sesam
Quinoa met rode rijst en abrikozen
Couscous met kalamata olijven en groene kruiden
Tabouleh
Linzensalade met geroosterde paprika en feta
Linzen salade met geroosterde pompoen, balsamico en mozzarella
Geroosterde gele bietjes met zadenkorst
Geroosterde rode bietjes met munt en feta
Geroosterde paprika met pijnboompitjes en kappertjes
Geroosterde pastinaak met hazelnootolie en bieslook
Kool en wortel salade met tamari en sesam
Gestoomde pittige broccoli
Pittige gekruide bloemkoolsalade
Courgettesalade met kalamata olijven en citroendressing
Pittige kool salade met radijs en limoen
Tomaatjes met granaatappel en oregano
Frisse venkelsalade
Zoetzure komkommer met maanzaad
Staat je favoriete (vlees)soep of salade er niet bij, of wil je iets bijzonders?
In overleg is veel is mogelijk!
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Extra Lekker
Quiche
Kaasstengel
Zuurdesem baguette
Zuurdesem breekbrood
Hummus
Dadelbar
Florentine
Haverkoek

Drankjes
Aqua Monaco plat of bruisend water
Aqua Monaco organic cola
Aqua Monaco organic ginger beer
Hibiscus orange mono tea
Lemon mama
Yaya Kombucha

Staat je favoriete (vlees)soep of salade er niet bij, of wil je iets bijzonders?
In overleg is veel is mogelijk!
soup en zo - 2020

Catering Prijslijst
Soep
Small vega
Middel vega
Groot vega

237 ml
355 ml
473 ml

4,00
5,75
7,25

150 gram
200 gram
250 gram
100 gram

3,95
5,25
6,50
2,65

pp
pp

11,50
14,50

Salade
Small Salade
Middel Salade
Groot Salade
Hummus

Formule
Middel vega - salade 200 gram - 2 broodjes
Groot vega - salade 250 gram - 2 broodjes

Extra Lekker
Desem baguette
Desem breekbrood half
Desem breekbrood
Kaasstengel
Quiche
Dadelbar
Florentine
Haverkoek

15 broodjes
30 broodjes

2,75
5,25
9,05
1,35
2,95
2,25
2,50
2,25

Extra
Wegwerp soep beker, lepel, servet
Wegwerp saladekom, mes, vork, servet
Bezorging in Amsterdam
Spullen ophalen in Amsterdam
Bediening op locatie
Inductie plaat
*Prijzen in €

0,60
0,60

per uur

Prijzen Inc. BTW

Staat je favoriete (vlees)soep of salade er niet bij, of wil je iets bijzonders?
In overleg is veel is mogelijk!
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18,50
18,50
30,00
-

