[Food & Drinks]

Bij een goed verzorgde vergadering of event hoort de inwendige mens natuurlijk ook op tijd aandacht krijgen!
We hebben onderstaande arrangementen voor je samengesteld om het wat makkelijker te maken.

Aanvullen met extra’s of heb je bijzondere wensen?
Laat het ons weten via receptie@dnoffice.nl,
we helpen je graag een keuze te maken uit de vele mogelijkheden.

[Doe mar gewòn koffie & thee] Arrangement

Per dagdeel

€ 3,50 p.p.

Per dagdeel

€ 7,00 p.p.

Koffie/ thee (thermoskannen)
Tafelwater
Koekjes, Chocolaatjes & Mints
Onze koffiearrangementen zijn uit te breiden met frisdranken, (fruit)sappen en extra’s

[Doe mar ècht goei koffie & thee] Arrangement
Van onze verse Barista koffiebonenmachine

Écht goei koffie in vele varianten
Twistea dispenser met heerlijke theesoorten & verse munt/gemberthee
Tafelwater en fruitwater
Macarons, Truffelchocolade & Wilhelmina Mints
Onze koffiearrangementen zijn uit te breiden met frisdranken, fruitsappen en extra’s

[Niks mis mi] Arrangement met lunch
Koffie/ thee (thermoskannen)
Tafelwater
Koekjes, Chocolaatjes & Mints
Fruitmand op tafel

Half (4 uur)

€ 12,50 p.p.

Heel (8 uur)

€ 21,00 p.p.

Half (4 uur)

€ 21,00 p.p.

Heel (8 uur)

€ 31,00 p.p.

Assortiment Fruit-/Frisdranken (alleen dagarrangement)
Assortiment Candy-/Fruitbars (alleen dagarrangement)

[Lunch]

Dagvers lunchbuffet in d’n Mess
- Heerlijk dagvers soepje van seizoensgroenten
- Keuze uit diverse soorten brood, zachte bolletjes, pistoletjes, crackers
- Diverse soorten hartig en zoet beleg
- Saladebuffet (zelf samen te stellen)
- Melk of jus d’orange

[Doe mar lekker luxe] Arrangement met lunch
Écht goei koffie in vele varianten van onze verse Barista koffiebonenmachine
Twistea dispenser met heerlijke theesoorten & verse munt/gemberthee
Tafelwater en fruitwater
Macarons, Truffelchocolade & Wilhelmina Mints
Verse fruitcocktailbeker
Verse smoothie*
Nootjes en dadels op tafel*
Assortiment Fruit-/Frisdranken*
Assortiment Candy-/Fruitbars*

[Lunch]

Dagvers lunchbuffet in d’n Mess
- Heerlijk dagvers soepje van seizoensgroenten
- Kwekkeboom kroketje of een écht Brabants Worstebroodje
- Keuze uit diverse soorten luxe brood, zachte bolletjes, pistoletjes, crackers
- Grote keuze uit hartig en zoet beleg
- Luxe saladebuffet (zelf samen te stellen)
- Melk, Karnemelk en keuze uit 2 verse sappen
- Yoghurt met granola & vers fruit
* Alleen dagarrangement

