ONTBIJTBOX
KOOKKUNST UIT ONZE ONTBIJTBOX

ONTBIJTBOX

Ontbijt u altijd met al uw collega's, maar komt u nu niet op kantoor?
Geen zorgen: CateringMeesters levert het ontbijt bij u thuis af!
Bestel uw ontbijtbox via CateringMeesters.nl voor uw personeel of
relaties. De ontbijtbox is te bestellen en leverbaar vanaf vandaag!
Onze ontbijtbox is met zorg en aandacht samengesteld en bereid
door onze chef. Huisgemaakte hapjes bereid met lokale
ingrediënten, voor ieder wat wils. De ontbijtbox wordt gekoeld en
volgens HACCP-normen geleverd. De box kan na bezorging (mits
ongeopend) nog 2 dagen in de koelkast worden bewaard bij een
temperatuur van maximaal 7 graden.
Met gastvrije groet,
Het team van CateringMeesters

CATERINGMEESTERS ONTBIJTBOX

De ontbijtbox is samengesteld uit een starterspakket wat uitgebreid kan
worden met extra supplementen.
Ontbijtbox
1 persoon: € 17,50 incl. btw
Croissantje met jam en boter (nog af te bakken) 2 persoon: € 28,50 incl. btw
Broodje met vers beleg: oude kaas en kipfilet
Yoghurt met rood fruit en cereals
Plakje bananen cake
Brioche met gele room, rood fruit en aardbei
Jus d'orange
Supplement 1
Fruitsalade

€ 2,50 per persoon incl. btw

Supplement 2
Gerookte zalm

€ 2,50 per persoon incl. btw

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 onze ontbijtbox door een e-mail te sturen naar
sales@cateringmeesters.nl of bel ons op 070-7200720. Voor de
bestelling vernemen wij graag het volgende:
Voor hoeveel personen?
Welke datum?
Thuisbezorgd of afhalen?
Supplementen 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

