[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 | T 0413 - 39 77 77
We helpen je graag een keuze te maken uit de vele mogelijkheden. Alle prijzen zijn ex BTW.

[Doe mar gewòn Koffie & Thee] Arrangement

Per dagdeel

€ 3,50 p.p.

Per dagdeel

€ 6,50 p.p.

Koffie/ thee (thermoskannen)
Tafelwater
Koekjes assortie

[Doe mar ècht goeie Koffie & Thee] Arrangement
Van onze verse Barista koffiebonenmachine
Écht goeie koffie in vele varianten
Twistea dispenser met heerlijke theesoorten
Tafelwater en fruitwater
Koekjes assortie, mints en truffelchocolaatjes

Naar wens uit te breiden met fruit-/frisdrank en extra's

[Lunch "Niks mis mi"]

€ 11,50 p.p.

Harde & zachte broodjes met beleg assortie kaas/vlees/vis/vega (2 p.p.)
Halfvolle melk en verse jus d’orange

[Lunch "Doe mar lekker luxe"]

€ 13,00 p.p.

Harde & zachte broodjes met luxe beleg assortie kaas/vlees/vis/vega (2 p.p.)
Soep van de dag
Brabantse kroket of ambachtelijk worstenbroodje (vegavariant groentekroket/kaasbroodje)
Halfvolle melk en verse jus d’orange

[Lunch "Doe mar healthy"]

€ 13,50 p.p.

Harde & zachte broodjes met luxe beleg assortie en rauwkost (2 p.p.)
Saladebowl met vlees, vis of vega topping
Griekse yoghurt met granola en topping van vers seizoensfruit
Halfvolle melk en verse jus d’orange

Naar wens uit te breiden met koffie, thee en extra's
Onze luncharrangementen worden bezorgd en genuttigd in de gereserveerde ruimte tenzij anders
aangeven/afgesproken. Naar wens en capaciteit is er gelegenheid om gebruik te maken van d'n Mess

[Extra "Lekker om bij te bestellen"]
Saladebowl met vlees, vis of vega topping - € 3,75
Verse munt/gemberthee - € 2,00
Handfruit (seizoen) - € 1,50
Verse smoothie (fruit/green) - € 3,50
Vers fruit (beker) - € 2,75
Bananenbrood - € 1,25
Citroencake - € 1,25

Bijzondere wensen?
We maken het graag mogelijk!

