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Hartelijke dank voor uw interesse in Jürgen Kookt.
Jong en dynamisch, open voor leuke en toffe uitdagingen. Dit is wie we zijn!
Hieronder vindt u enkele punten en gegevens die belangrijk zijn om uw evenement
te doen slagen.
Afhaal/leveren
o
o
o
o
o
o

Bestellen is mogelijk van woensdag tem zondag
Alle formules worden steeds serveerklaar aangeboden
Vanaf 10 personen. (< 10 personen = leveringskost)
Levering (incl ophaling materiaal) is gratis (€25,00 buiten 10 km of bestellingen < 10 personen)
Klaarzetten ter plaatse is mogelijk (€35,00/h)
Om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden werken wij zoveel mogelijk op
porselein. Wegwerp kan gebruikt worden op vraag. (€1,00 suppl pp)

Elke formule kan aangepast worden naar specifieke wensen of
vooropgestelde prijsbepaling.
Contacteer ons vrijblijvend bij verdere vragen via jurgenkookt@gmail.com.
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Broodjesformules
Broodjesmaaltijd Comfort (6 st
Broodjesmaaltijd Business

zacht en krokant)

(6 st zacht, krokant en wraps)

Voorbeelden beleg
Brie, honing, noten en rucola
Gekookte ham, curry, mango en waterkers
Gerookte ham, guacamole, zure room
Krab, cocktailsaus, ananas en ijsbergsla
Gerookte zalm, boursin, komkommer en frisé salade
Tonijn, groene appel en preischeutjes
Mozzarella, tomaat en rucola
Gekookte ham, curry, ananas en waterkers
Gerookte ham, guacamole, zure room
Jonge kaas, cocktailsaus, ananas en ijsbergsla
Knolselderspread, veenbes en roomkaas
De garnituren kunnen variëren.
Er wordt altijd rekening gehouden met het seizoen en de marktproducten.

Formules
Broodjesmaaltijd naar keuze
Broodjesmaaltijd naar keuze individueel verpakt

€12,50
€13,50

Fruitsalade
Gebakje

€5,00
€3,50
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Ontbijtformule
Brood
2 mini ontbijtkoeken
1 pistolet
1 mini sandwich
1 ontbijt muffin
Boter – confituur – choco

Beleg
2 soorten kaas
2 soorten beleg
Huisbereide spread
Gerookte zalm

Zoet vs gezond
Verse fruitsalade
Flesje huisbereide smoothie
Mousse van Biscoff
Yoghurt vs Muesli
Liever een ontbijt op maat? Wij maken graag een persoonlijke offerte.

€ 21,50 pp

Businessfolder

Lunch to go
Individueel verpakte lunch/ diner
Verpakt in wegwerp schaaltjes, in een draagtas per persoon.
De perfecte lunch voor inhouse of extern bezoek.

Een lunch to go bestaat uit:

Salade of broodjes
Voorbeeldsalade

Scamp // avocado // mango
of
5 belegde mini broodjes

Fruit
Fruitsalade

Gebak
Huisgebakken brownie

Drank
Flesje huisbereide limonade

€ 15,50 pp
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Lunch
Voorbeeld lunch

Salade
Oosters rundsvlees // noedelsalade // hoisin

Groentegarnituur
Fijne groentejulienne // sojascheuten // lente ui

On the side
Salsa van tomaat // avocado - vinaigrette limoen // soja
Elke salade wordt gepresenteerd met broodje per persoon + boter

Fruit of dessert
Fruitsalade of huisbereid dessert

€ 28,50 pp
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All-in buffet (koud)

€ 43,50 pp

Voorbeeldgerechten. (naargelang marktaanbod/seizoen)

Brood
Focaccia
Geroosterd foccaciabrood met groene kruiden

Meergranenbrood, dik gesneden
Brood wordt voorzien met plank en mes

Assortiment buffet gerechten
4 verschillende gerechten, individueel en op buffetplateau’s gepresenteerd, vrij te bedienen

Caesar salade Traag gegaarde kipfilet // krokante ijsberg // ansjovis // ei // spek
Runds filet pur // Oosterse noedels // koud gebakken met hoisin // sojascheuten // roerbak ei
Vegetarische salade // gepofte zoete aardappel // garam massala // granaatappel // olijfolie
On the side: roomkaas met groene kruiden

Parelcouscous // Gemarineerde zalm // groene appel // groene kruiden
Extra’s
Zandgebak // crème van Biscoff en chocolade
Camembert // noten // gedroogd fruit // hartige croissant toast
Fruitsalade
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Conference pakketten
Conference pakketten zijn gebaseerd op de strakke timing van een meeting.
Deze pakketten zijn iets beknopter en kunnen zowel
individueel als in buffetvorm aangeboden worden.

Conference ontbijt

€15,00 pp

2 mini ontbijtkoeken, 1 krokant broodje, 2 sneetjes beleg
Boter, Biscoffpasta, confituur
Fruitsalade, smoothie

Conference lunch

€17,50 pp

5 belegde minibroodjes per persoon
Fruitsalade
Stuk huisbereid gebak

Conference break
3 soorten gebak
Verschillende soorten versneden fruit
1 soort stuk fruit
Yoghurt individuele porties

€12,50 pp
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Aangepaste lunch formules
Indien u graag een lunch op maat of gepersonaliseerde formule verkiest, neem geheel vrijblijvend
contact met ons op.
Wij maken graag een persoonlijke offerte voor u op.

