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Wil  je  niet  al leen een ruimte bi j  ons huren,  maar ook gebruik

maken van catering? Dat kan!  We hebben een gevarieerd

aanbod van cateraars waar we graag mee samenwerken,

al lemaal  met hun eigen special iteiten en pri jscategorie.  Zo

zorgen we dat we aan ieders behoefte kunnen voldoen,  van

snel  broodje of  daghap tot een uitgebreid meergangen diner.

We horen graag wat jouw voorkeur heeft.  Staan je wensen er

niet  tussen? Dan ki jken we ook graag met je  mee naar andere

mogeli jkheden.  

Introductie
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Sandwich Stories
Sandwich Stories is  een food startup met één missie:

kwaliteit  en ervaring terug brengen in een stagnerende

broodjes en catering branche.  Al  jaren geleden viel  het hen

op dat mensen,  vanwege een druk leven,  op kantoor of

onderweg compromis maken als  het om hun lunch gaat.  Vaak

kiest  men voor gemak of pri js  boven gezond én smaakvol

eten.  ‘Waarom kan het niet  al lemaal ’  dachten zi j .  Met deze

ambitie z i jn  ze met Sandwich Stories begonnen met het

ontwikkelen van een kwaliteitsproduct dat makkel i jk  te eten

is ,  gezond en vers is  en een waanzinnige smaak heeft  voor

een aangename pri js .
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Lunch

Drie of  vier  belegde,  kleine,  broodjes aan te vul len met

salades,  soepen,  danish pastr ies en Viennoiserie.

Pri js  excl  btw:  

Start :  €12,-  pp

Per extra:  €2,35 tot €3,55 pp

Bezorgkosten:  €5,95 pp



Little World
Kitchen

Brechje is  de kok en eigenaresse van Litt le World Kitchen.  In

2012 verhuisde ze naar India en opende daar Litt le World

café.  Ze is  nu s inds twee jaar  terug in Nederland met haar

twee kinderen en een overdosis  aan passie en kennis  voor de

vegetarische keuken.  “Mijn l iefde voor koken komt van mijn

oma,  wier  haar l iefde doorgaf aan mijn vader en hi j  op zi jn

beurt weer aan mij .  Zi j  z i jn  mijn eerste leraren en inspiraties

geweest.  India was hun opvolger.  Daar z i jn  de puntjes op de i

gezet en opende ik  mijn eeuwige zoektocht naar balans in

contrast.”
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Lunch

De lunch bestaat uit  verschi l lende soepen,  salades en

broodjes.  Voorbeelden zi jn pompoen gember soep,  gegri lde

tomaten soep,  gierst  salade,  groene salade met venkel  en

l ibanees platbrood met pompoen,  feta of  oesterzwammen.

 

Pri js  excl  btw:

groep tot 15 personen -  €22,80 pp 

groep van 15 tot 30 personen -  €20,40 pp 

groep van 30 tot 50 personen -  €18,-  pp

groep van 50 tot 75 personen -  €15,60 pp

groepen groter dan 75 personen -  €14,40 pp 

Borrel

De borrel  van Brechje bestaat uit  v ier  verschi l lende f inger

foods per persoon.  Dit  is  een zeer uitgebreide borrel .  Dit

kunnen er  ook meer z i jn  tegen een meerpri js .  Voorbeelden

van de hapjes z i jn:  vegan coquil les,  mini  baras,  knolselderi j

rostis ,  smokey tempeh spiesjes en papadums.  

Pri js  excl .  btw:

groep tot 15 personen -  €36,-  pp

groep van 15 tot 30 personen -  €33,60 pp 

groep van 30 tot 50 personen -  €30,-  pp 

groep van 50 tot 75 personen -  €27,60 pp 

groepen groter dan 75 personen -  €26,40 pp
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Diner

Voor diner heeft  Brechje verschi l lende opties.  Ze kan zowel

een klassiek Indiaas diner voor je  bereiden,  als  een diner

waarbi j  ze uit  verschi l lende keukens inspiratie haalt .

Voorbeelden van gerechten zi jn:  Pulav,  Bati  Churma,  Ghobi

Manchurian,  Oesterzwammen shoarma,  Mousaka.

Pri js  excl  btw:

groep tot 15 personen -  €32,40 pp

groep van 15 tot 30 personen -  €30,-  pp 

groep van 30 tot 50 personen -  €26,40 pp 

groep van 50 tot 75 personen -  €24,-  pp

groepen groter dan 75 personen -  €22,80 pp

3.
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Shouq
Als ze ergens snappen hoe je fantastische streetfood

gerechten maakt,  dan is  dat wel  in  het Midden-Oosten.  Er  is

aanbod in overvloed.  Hier  komen smaken,  geuren en kleuren

samen.  Op de vele markten is  het eenvoudig om heel  veel

lekkers te kopen,  of  dat nou een r i jk  gevulde pita,  verse

salade,  romige hummus of kruidige falafel  is .  Dit  is  de basis

van Shouq.  Hun Midden-Oosterse keuken is  authentiek,

bereid met verse ingrediënten en heel  veel  kruiden.  Puur en

smaakvol .  Of je  nu een hummus menu,  tafel  vol  heerl i jke

mezze-gerechten of een gezonde pita wilt :  bi j  Shouq zit  je

goed!  
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Mezze tafel

SHOUQ biedt een mezze menu.  Mezze

is  een verzamelnaam voor authentieke

gerechten uit  het Midden-Oosten.  De

mezze bestaat uit  verschi l lende dips,

spreads en salades die worden

geserveerd met pita.  Shouq creëert

speciaal  voor jou een mezze tafel  waar

jul l ie  lekker van kunnen eten.  Een

mezze tafel  is  een r i jkgevulde tafel  vol

met diverse koude en warme

gerechten,  een maalt i jd op zich.  De

gerechten passen al lemaal  perfect bi j

elkaar.  We moedigen je aan om, net als  

in  het Midden-Oosten,  verschi l lende gerechten op een bordje

te scheppen,  enkele falafelbal letjes te pakken,  1 of  2

smaakmakers (sausjes)  en wat zuur erbi j  te nemen en dit  al les

met een verse pita op te eten!  

Aanbod

De gerechten die Shouq serveert  z i jn  mezzes.  Dit  kun je z ien

als  de arabische tapas.  Kleine gerechten,  warm en koud die

samen een maalt i jd vormen.  Bi jvoorbeeld hummus,  tabouleh

salade,  rode bieten salade en spicy carrots.  Daarnaast maken

ze ook warme gerechten zoals  een heerl i jke l inzensoep en

falafels .  Wij  bieden een SHOUQ menu waarin diverse mezzes

zitten.  De kosten hiervoor z i jn  24 euro ex.  BTW. De mezze

tafel  kan zowel een lunch als  een diner z i jn.  Minimale afname

is 10 personen.  
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De koks van eetwinkel  DADO, zi jn  ‘s -morgens al  met hun

gedachten bi j  het avondeten.  Deze gedachten worden slechts

verstoord door mensen die niet  kunnen wachten en ‘s-

middags al  lekker wil len eten.  Elke dag komen verse

zorgvuldig gekozen producten binnen.  Deze combineren ze

met hun ideeën en zo ontstaan gevarieerde en lekkere

gerechten.  Recepten van over de hele wereld worden bereid,

geproefd,  beoordeeld en eventueel  aangepast om zeker te

zi jn dat u eenvoudig kunt genieten van een smakeli jke

maalt i jd.

Let op:  Helaas hanteert  DADO een minimaal  bestelbedrag van

150 euro.  Dado is  dus,  afhankel i jk  van je  wensen,  vooral

geschikt  voor een grotere groep.

DADO

3.
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Borrel

DADO serveert  mixed f ingerfood bestaande uit

garnalenspiesjes,  pinchos met verschi l lend beleg,  ol i jven

koekjes en nog veel  meer.  Ook is  er  de mogeli jkheid tot een

borrelplateau met Ital iaanse vleeswaren,  Utrechtse kazen,

ol i jven en brood en dips.

Pri js  incl  btw:

Finger food (6 stuks p.p.) :  €14,35 pp

Borrelplateau:  €11,40 pp

Bezorgkosten:  €42,-

Diner

DADO serveert  mixed een tapasbuffet,  Mediterraans diner

buffet,  streekbuffet of  daggerecht.  Het uitgebreide aanbod

kun je vinden via deze l ink.  

Pri js  incl  btw:

Tapasbuffet:  €30,60 pp

Dinerbuffet:  €40,15 pp

Streekbuffet:  €35,35 pp

Daggerecht:  €21,30 pp

Dessertbuffet:  €7,40 pp

Bezorgkosten:  €42

7.10.

https://www.dado.nl/catering/


Ben je op zoek naar een luxe borrel  of  diner?  Ook daarvoor

hebben wij  een fantastische kok waar we graag mee

samenwerken.  Mocht je  interesse hebben in een luxe

catering,  dan gaan we samen op zoek naar de beste match en

het lekkerste menu voor jouw gelegenheid.

Bi j  Laura’s  Sabor word je verrast  door het heerl i jke eten,  de

seizoensproducten en persoonli jke aandacht.  Sabor betekent

smaak,  en Laura’s  Sabor ontwikkelt  smaken die verrassen,  bi j

elkaar passen en die zorgen voor kleur,  geur en verbinding.

Laura’s  Sabor kookt met de seizoenen en zoveel  mogeli jk  uit

eigen moestuin.  Een voorbeeld van een menu vind je op de

volgende pagina.

Laura's Sabor
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Amuse

Vegetarische foie gras met pickles,  cranberrycompote en

geroosterd zuurdesembrood

 

Voorgerecht

Boterzachte paprikasoep met toppings van Zeeuws spek,

hangop en kervel

 

Tussengerecht

Gegri lde knolselderi j  met blauwe kaas en roodlof  en/of

chimichurr i

 

Hoofdgerecht

Najaarsstoofpotje met Ras el  Hanout kruiden en dadels .  Een

puree van bataat (zoete aardappel)  met tamari  en ahornsiroop.

Eikenbladsalade met balsamico s inaasappeldressing.  

 

Nagerecht

Appelt je  uit  de oven met amandelspi js ,  gesuikerde ol i jven en

romig ol i j fol ie- i js

 

Voor bi j  de koffie/thee

Reuzenkoek met pecannote,  hazelnoten en pure chocolade &

zeezoutvlokken.
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Laura biedt een zes gangen menu naar keuze aan,  inclusief

wijnarrangement voor €95,40 excl .  btw per persoon.  Dit  is

voor minimaal  18 personen.  Daarnaast rekenen we nog extra

kosten voor het servies en personeelskosten om het diner

helemaal  af  te maken.  
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Alle genoemde pri jzen zi jn  onder voorbehoud en een

indicatie

We zoeken graag met u mee naar andere cateraars waar

nodig

We horen graag zo snel  mogeli jk  welke cateraar u graag

zou wil len,  maar uiterl i jk  5 werkdagen van te voren.

Geef dieet-  en al lergie wensen zo snel  mogeli jk ,  maar

uiterl i jk  5 dagen voor jouw reservering,  door zodat de

cateraar hier  rekening mee kan houden.

Algemene 
Voorwaarden
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