
VERGADERING

CONGRES

LUNCH

AANSLUITENDE BORREL

KOOKKUNST UIT ONZE FOODBOX



Een digitale vergaderdag is niet compleet zonder gezamenlijke break,

lunch of borrel. Daarom biedt CateringMeesters de vergaderbox vol

met lekkernijen om de digitale vergadering compleet te maken. 

Bestel uw foodbox via CateringMeesters.nl.

 

Wilt u de box ludiek uitbreiden of wilt u er een teamactiviteit aan

koppelen? We denken graag met u mee! Een bos ballonnen bezorgen

bij de jarige of jubilaris, een gezamenlijke bingo waarbij de

bingokaarten in de box zitten, een wine tasting na afloop van de

vergadering, een pubquiz met vragen over het bedrijf of een

gepersonaliseerde Spotify lijst! We delen onze ideeën graag!

Met gastvrije groet,

Het team van CateringMeesters

VERGADERBOX



Een luxe belegde wrap

Een luxe belegd broodje

Een kleine salade

Plakje bananenbrood

Flesje biologische Schulp sap

Onze vergaderbox is met zorg en aandacht samengesteld en bereid

door onze chef. Huisgemaakte gerechten bereid met lokale ingrediënten,

voor ieder wat wils. De vergaderbox 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 minimaal

4 graden.  

Vergaderarrangement 1 

Ochtendbreak

Yoghurt met rood fruit coulis en cereals 

 

Lunchbox 

De lunch box die we voor u hebben samengesteld bestaat uit:

 

Middagbreak

Couscous  cake met hangop en pistache

1 persoon 

2 personen

CATERINGMEESTERS VERGADERBOX

€ 23,50 incl. btw 

€ 37,50 incl. btw 



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.

Een luxe belegde wrap

Een luxe belegd broodje

Een kleine salade

Fruitsalade

Plakje carrot cake

Flesje biologische Schulp sap

Vergaderarrangement 2

Ochtendbreak

Assortiment zoetigheden 

Lunchbox

De lunch box die we voor u hebben samengesteld bestaat uit:

Middagbreak

Vietnamese loempia OF mini poke bowl (vegetarisch) 

1 persoon 

2 personen

€ 23,50 incl. btw 

€ 37,50 incl. btw 

CATERINGMEESTERS VERGADERBOX



Crostini’s met dip

Gedroogde worst

Hollandse oude kaas 

Kaasvlinders 

Crostini’s met dip 

Truffelgehaktballetjes

Gemarineerde gamba’s 

Mini-boleet 

Na afloop van de vergadering een gezamenlijke borrel? Bestel dan een

van onze borrelboxen als uitbreiding op de vergaderbox! Alleen te

bestellen in combinatie met vergaderarrangement.

Borrel 1

1 persoon

2 personen

Borrel 2

1 persoon 

2 personen

Dranken 

Flesje witte of rode wijn (25 cl)

Flesje Schevenings speciaal bier

Gemberbier (alcoholvrij)

€ 15,00 incl. btw 

€ 25,00 incl. btw 

CATERINGMEESTERS VERGADERBOX

€ 12,50 incl. btw 

€ 22,50 incl. btw 

€ 6,00 incl. btw 

€ 4,00 incl. btw 

€ 3,00 incl. btw



Een luxe belegde wrap

Een luxe belegd broodje

Een kleine salade

Plakje bananenbrood

Flesje biologische Schulp sap

Een luxe belegde wrap  

Een luxe belegde broodje 

Een kleine salade

Fruitsalade

Plakje bananenbrood

Mini appelflap

Smoothie

Flesje biologische Schulp sap

Uiteraard is het ook mogelijk om alleen een lunch te bestellen. We

bieden twee verschillende lunchboxen aan. 

Lunch 1

1 persoon

2 personen

Lunch 2

1 persoon 

2 personen

€ 25,00 incl. btw 

€ 39,00 incl. btw 

CATERINGMEESTERS LUNCHBOX

€ 16,00 incl. btw 

€ 25,00 incl. btw 



Welke foodbox?

Voor hoeveel personen? (minimale afname van 10 boxen) 

Welke datum?

Thuisbezorgd of afhalen?

Eventuele dieetwensen?

BEZORGEN

We hanteren de onderstaande bezorgkosten: 

 0 km –  20 km      = 

20 km – 50 km      = 

50 km – 90 km      = 

90 km – 150 km    = 

Bij een bestelling en bezorgen van meer dan 25 pakketten maken we

graag een offerte op maat.

BESTELLEN

Bestel nu één van onze foodboxen door een e-mail te sturen naar

sales@cateringmeesters.nl of bel ons op 070-7200720. Bij de bestelling

vernemen wij graag het volgende: 

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 

 BEZORGEN EN BESTELLEN

€   6,50 incl. btw

€ 11,50 incl. btw

€ 19,50 incl. btw

€ 24,50 incl. btw


