Partycentrum Terhorst Catering is nu geheel
compleet met de aanvulling van onze
LUNCH & BROODJES SERVICE .
Onze lunch geeft je voedingstoffen en energie zodat
je de rest van de middag weer vol op te kunnen
presteren. Vanzelfsprekend worden al onze
producten bereid met de fijnste ingrediënten, verse
groenten en vers gebakken broodjes.

U kunt lunches op schaal
bestellen, erg geschikt voor
vergaderingen of andere
bijeenkomsten. Stel zelf, geheel naar eigen smaak,
uw lunch samen. Of kies één van onze diverse
lunchpakketten, samengesteld voor onderweg of op
locatie.
Voor al uw wensen of voor meer informatie kunt u
contact met ons opnemen via de mail of telefoon.

LUNCHPAKKETEN
STANDAARD LUNCH
1 zachte witte bol belegd
met ham
1 zachte bruine bol belegd
met kaas
1 klein rozijnen bolletje
Flesje zuivel

€ 8,85 p.p.

EXTRA LUNCH
1 witte pistolet gezond met
kaas
1 bruine pistolet gezond met
boerenham
1 klein rozijnen bolletje
Flesje zuivel
Flesje jus dórange

€ 9,95 p.p.

LUNCH DELUXE
3 luxe harde broodjes belegd
met Brie, Kipkerrie,
tonijnsalade.
Griekse yoghurt met fruit
Flesje zuivel
Flesje jus d’orange

€ 14,95 p.p.
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Belegde Broodjes
Zachte bol
wit

Zachte bol
bruin

Kaiserbroodje
wit
(+ € 0,55)

Pistolet
bruin

(+ €0,65)

Pistolet
wit

(+ €0,65)

Kaas
€ 2,25
Brie
€ 3,25
Gezond
€ 3,50
Rosbief
€ 3,50
Beenham
€ 3,25
Filet American € 3,25
Eiersalade
€ 3,50
Vleessalade € 3,75
Kipkerrie
€ 3,75

Luxe Belegde Broodjes
Ciabatta Pesto-Mozzarella
- tomaat pomodori, pesto, mozzarella, basillicum, pijnboompitten & rucola.

€ 6,95

Sandwich Deluxe
- rustiek mais met mosterdrollade, geroosterde tomaatjes, geroosterde courgette,
sla & caesardressing.

€ 6,95

Landbroodje Biefstuk
- reepjes biefstuk, sla augurk, mini tomaat & truﬀelmayonaise.

€ 6,95

Waldkorn Deluxe
- crème cheese, marmerschinken, geitenkaas, reepjes abrikoos, noten & honingdressing.

€ 6,95

Stokbroodje gerookte Zalm
- sla, crème cheese, gerookte zalm, verse dille, kappertjes & limoensaus.

€ 6,95

Italiaanse Bol Kip-Kerrie
- rucola, kip, kerriesaus, verse ananas & banaan.

€ 6,95

Kaasbroodje Italiaanse Ham
- rucola, oude kaas, italiaanse ham & pickels.

€ 6,95

Maaltĳdsalades
Goed gevulde maaltijdsalade met KIP

€ 9,95

Goed gevulde maaltijdsalade met

€ 10,95

Goed gevulde VEGETARISCHE maaltijdsalade

€ 9,95
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