BORREL
KOOKKUNST UIT ONZE BORRELBOX

(NIEUWJAARS)BORRELBOX

Een inspirerende nieuwjaarsbijeenkomst markeert de start van het jaar.
Samen met collega’s of relaties, online, proosten op het nieuwe jaar en
2020 snel vergeten. Wij denken graag met u mee over culinaire
verwennerij op Corona-veilige wijze gepresenteerd.
Want ook in 2021 bieden wij u Kookkunst op Locatie!
Bestel daarom uw foodbox via CateringMeesters.nl voor uw personeel
of relaties.
Wilt u de boxen ludiek en Corona-proof uitdelen? Bijvoorbeeld op uw
eigen terrein vanuit onze foodtruck met een heerlijk drankje erbij of
middels een drive-through met een feestje in eigen auto.
Wij delen graag onze ideeën.
Met gastvrije groet,
Het team van CateringMeesters

CATERINGMEESTERS (NIEUWJAARS)BORRELBOX

Onze borrelbox is met zorg en aandacht samengesteld en bereid door
onze chef. Verse, huisgemaakte hapjes bereid met lokale ingrediënten,
voor ieder wat wils. De borrelbox wordt gekoeld en volgens HACCPnormen geleverd. De box kan na bezorging (mits ongeopend) nog
2 dagen in de koelkast worden bewaard bij een temperatuur van
minimaal 4 graden.
Borrelbox 1
Naanbrood met dips
Gravad lax
Truffel-gehaktballetjes
Gemarineerde gamba's
Gemarineerde olijven
Mini-boleet
Iberico-chorizo
Aioli
1 persoon
2 personen

€ 22,50 incl. btw
€ 37,50 incl. btw

Fles witte of rode wijn
Schevenings bier (2 IPA & 2 Tripel)
Fles Graham Beck Brut
Louis Perdrier Mousseux Brut (20 cl.)

€ 9,50 incl. btw per fles
€ 12,00 incl. btw
€ 29,50 incl. btw per fles
€ 11,50 incl. btw per fles

CATERINGMEESTERS (NIEUWJAARS) BORRELBOX

Borrelbox vegetarisch
Naanbrood met dips
Gravad lax van wortel
Falafel met mint-dip
Gemarineerde mozzarella
Gemarineerde olijven
Mini-boleet
Broodlolly met kaas en truffel
Aioli
1 persoon
2 personen
Fles witte of rode wijn
Schevenings bier (2 IPA & 2 Tripel)
Fles Graham Beck Brut
Louis Perdrier Mousseux Brut (20cl.)

€ 22,50 incl. btw
€ 37,50 incl. btw
€ 9,50 incl. btw per fles
€ 12,00 incl. btw
€ 29,50 incl. btw per fles
€ 11,50 incl. btw per fles

Allergieën en dieetwensen
Heeft u speciale dieetwensen. Laat het ons weten, zodat wij de gerechten
of receptuur kunnen aanpassen. Mogelijk berekenen wij voor bepaalde
menu-aanpassingen een meerprijs door.

BEZORGEN EN BESTELLEN

BEZORGEN
We hanteren de onderstaande bezorgkosten:
0 km – 20 km
= € 6,50
20 km – 50 km
= € 11,50
50 km – 90 km
= € 19,50
90 km – 150 km = € 24,50
Bij een bestelling en bezorgen van meer dan 25 pakketten maken we
graag een offerte op maat.
BESTELLEN
Bestel nu één van onze borrelboxen door een e-mail te sturen naar
sales@cateringmeesters.nl of bel ons op 070-7200720. Bij de bestelling
vernemen wij graag het volgende:
Welke borrelbox?
Voor hoeveel personen?
Welke datum?
Thuisbezorgd of afhalen?
Wijn, bier of champagne erbij?
Eventuele dieetwensen?
Geef uw bestelling uiterlijk 2 werkdagen voor leverdatum aan ons door.
Na uw wensen besproken te hebben, ontvangt u van ons een
bevestiging met een factuur. Na betaling van de factuur is uw
bestelling definitief.
CateringMeesters, Lange Voorhout 15, 2514 EA Den Haag
070-7200720 | sales@cateringmeesters.nl

FOOD
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IS LOVE
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VISIBLE

You don't need a silver fork to eat good food.
Paul Prudhomme

