BANQUETINGBOEK
TU Eindhoven - University Club & Zwarte Doos

Welkom!
Dank voor uw interesse in het boeken van onze banquetingservice! In dit BQT boek vind u een
afspiegeling van het assortiment voor zowel De Zwarte Doos als voor de University Club. Uiteraard kunnen wij niet alle mogelijkheden in dit boek presenteren, mocht u speciale wensen hebben die er niet tussen staan dan kunt u met ons contact opnemen op (040 – 247) 5566 of tijdig
een email versturen aan cafedezwartedoos@tue.nl en bespreken wij graag de mogelijkheden.
Binnen de panden van De Zwarte Doos en University Club (Atlas) leveren wij het gehele assortiment zoals u dit in dit boek zal aantreffen. Mocht u graag gebruik willen maken van onze services
binnen één van de andere panden op het Universiteitsterrein dan verzoeken wij om contact op
te nemen met ons op (040 – 247) 5566 of tijdig een email te versturen aan cafedezwartedoos@
tue.nl. Wij kunnen u dan aangegeven wat de servicekosten zullen zijn voor uw bestelling.
Bestellen
Onze voorkeur geniet dat uw bestellingen via Oracle - iProcurement worden gedaan. Deze bestellingen dienen minimaal één werkdag van tevoren vóór 12.00 uur gereserveerd te zijn. Indien
uw verzoek maatwerk betreft kunt u telefonisch contact opnemen met ons of uw verzoek e-mailen naar cafedezwartedoos@tue.nl. Wij zullen u dan een aangepaste offerte op maat doen toekomen. Wij adviseren u om maatwerk offertes minimaal 5 werkdagen van te voren aan te vragen,
wij hebben dan voldoende tijd om een passende offerte op te stellen voor u. Verder helpen wij u
graag met een last minute aanvraag, om dit zo goed mogelijk te kunnen doen verzoeken wij u om
telefonisch contact met ons op te nemen via (040 – 247) 5566.
Annuleringen
Kosteloos annuleren voor reeds geplaatste aanvragen in Oracle – iProcurement dienen 1 werkdag
vóór de uitvoering vóór 12.00 uur als geannuleerd geregistreerd te staan. Mocht dit niet het geval
zijn dan zullen wij 100% van het offerte bedrag doorbelasten.
Reeds geplaatste aanvragen op maat kunnen tot vijf dagen voorafgaand aan het event kosteloos
geannuleerd worden. Annuleringen na deze tijd, of op de dag zelf worden voor 100% in rekening
gebracht. Aantallen kunnen tot één werkdag voorafgaand aan het event, met een maximum van
10% daling kosteloos gewijzigd worden.
Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn per persoon tenzij anders aangegeven. De prijzen zijn inclusief btw en
inclusief personeel. Wij streven erna uw bestelling 15 minuten voorafgaand aan uw gewenste tijd
klaar te zetten of te bezorgen.
Heeft u dieetwensen en/of allergieën?
Vertel het ons! Onze medewerkers staan u graag te woord met vragen over dieetwensen en
voedselallergieën. Wij verzorgen dan graag een vegetarisch, biologisch of glutenvrij alternatief.

Vergaderarrangementen
Vergader dagarrangement A 						32,50 p.p.
Plenaire sessie:
Onbeperkt koffie, thee, kruidenwater en Hollandse koektrommel
Ochtendbreak:
Een healty snack, bijvoorbeeld een glaasje seizoen fruit, yoghurt met huisgemaakte granola of een
heerlijke mueslibar
Lunch:
Bestaande uit een knapperige brood lunch met divers beleg, een wisselende kleine seizoensalade
en lunchdranken
Middagbreak:
Wij serveren een selectie frisdranken en u heeft keuze uit een klein glaasje met een wisselend zoet
dessert of een worstenbroodje van Pardiaans
Vergader dagarrangement B 						37,50 p.p.
Plenaire sessie:
Onbeperkt koffie, thee, kruidenwater en een selectie mini pastries zoals chroissant, pain au
chocolat of pain au raisin
Ochtendbreak:
Een healty snack, bijvoorbeeld yoghurt met huisgemaakte granola of een heerlijke mueslibar
Lunch:
Bestaande uit diverse kleine broodjes en wraps met divers beleg, een wisselende kleine
seizoensalade, glaasjes vers fruit salade en smoothies en diverse sappen.
Middagbreak:
Uw heeft keuze uit een klein glaasje met een wisselend zoet dessert of een worstenbroodje van
Pardiaans
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Koffieontvangst
Wij presenteren onderstaande op een buffet. Wij maken gebruik van serviesgoed bij het serveren
van onderstaande. Op uw verzoek kunnen wij het ook serveren met disposables.
Dranken 					
Koffie of thee kan (10 kopjes)		9,50
Koffie of thee kan met karaf kruidenwater		11,50
Thee kan met een selectie van munt, gember,
sinaasappel, steranijs en karaf kruidenwater		11,50
Verse Jus d’orange (5 glazen)		10,50
Verse sap / smoothies (5 glazen)

12,50			

Huisgemaakte limonades (per liter)

5,50

Frisdranken (per flesje)

2,15 - 2,25

Tafelwater (fles) of kruidenwater (karaf)

4,25

Guilty pleasures bij uw dranken:
Koektrommel Hollandse roomboter koekjes (per 10)

2,75

Plaatcake of banana bread

1,50 p.p.

Assortiment mini muffins, brownies, cake

1,50 p.p.

Luxe muffins

2,50 p.p.

Petit fours (op verzoek met logo)

3,25 p.p. (4,25 p.p.)

Gesorteerd gebak of vlaai

3,75 p.p.

Griekse yoghurt met huisgemaakte granola in een weckpotje

2,25 p.p.

Mini dessert in een weckpotje

2,75 p.p.

Kleine fruitsalade in een weckpotje

2,75 p.p.

Breakdeal:
kleine fruitsalade, kleine smoothie en plaatcake
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5,75 p.p.
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Ontbijt & begin van de lunches
Ontbijt
Quick breakfast
1 klein broodje ham, kaas of kipfilet, Griekse yoghurt met huisgemaakte granola, croissant
met jam en boter, jus d’orange

8,50

Healthy breakfast
biologisch volkoren brood met hüttenkäse, rucola en granaatappel, yoghurt met huisgemaakte
granola, fruitsalade, groente smoothie

10,50

Guilty breakfast
chocolade croissant, huisgemaakte quiche met prei en bacon, American pancakes met rood
fruit compote, jus d’orange

11,50

Lunch / Sandwiches
Hollandse lunch
2 zachte belegde broodjes p.p. met jonge kaas en vleeswaren van boerderij de Blije Big, melk en
karnemelk

9,50

Saladelunch
wij serveren 2 soorten bladsla, 2 graansoorten, 2 soorten geroosterde groenten, vlees,
vis en kaassoort en diverse salade toppings, oliën en 2 dressings. Tevens vloerbrood, gezouten
boter, jus d’orange, melk en karnemelk.

14,50

Local heroes
Lunch biologisch landbrood belegd met Brabantse kaas, vleeswaren van boerderij de Blije Big,
worstenbroodje van Pardiaans, Griekse yoghurt met huisgemaakte granola, melk en karnemelk

15,50

Healthy lunch
biologische landbrood belegd met toppings zoals Huttenkase met gedroogde tomaat en kipfilet,
hummus met gegrilde paprika, groenten wrap, gezonde salade en vruchtensappen

16,50

Bourgondische lunch
2,5 minibroodjes luxe belegd met diverse kaas, vleeswaren, vis en vegetarische toppings,
-huisgemaakte quiche, rijkelijk gevulde salade en een zoet dessert na in een klein glaasje

17,50

Picknick lunch tasje
met 2 belegde broodjes, handfruit, DAY muesli reep, flesje sap
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9,50
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Uitbreidingen
Uitbreidingen bij de ontbijt of lunchbuffetten:
Melk vervangen voor verse jus d’orange 					

1,50 p.p.

Jus d’orange toevoegen aan arrangement					

2,75 p.p.

Huisgemaakte fruit smoothie 						

2,95 p.p.

Huisgemaakte soep van het seizoen					

3,25 p.p.

Griekse yoghurt met huisgemaakte granola in een weckpotje			

2,25 p.p.

Mini dessert in een weckpotje						

2,50 p.p.

Kleine fruitsalade in een weckpotje						2,75 p.p.
Snackgroente met yoghurt kruidendip 					

2,95 p.p.

Roomboter croissant met jam en boter 					

2,50 p/st.

Worstenbroodje XL van bakkerij Pardiaans 					

2,50 p/st

Boeren quiche (min. 8 personen)						

3,50 p.p.

Kroket met mosterd (met zachte bol)					

2,25 p.p. (3,25 p.p.)

Mand handfruit tijdens de meeting (2 p.p.)					

1,95 p.p.
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Dinerbuffetten

Dinerbuffetten

Vanaf 20 pers. Alle prijzen p.p

Go Asian									17,50
Kip in satesaus

The Soup kitchen 								13,50

Gebakken tempeh

Pan soep met vegetarische soep van het seizoen met diverse soorten brood, boter en dips

Gewokte gamba’s in soya-gemberdressing

Ramen noodle soup Japanse kippen bouillon met noodles en losse toppings zoals tauge,

Nasi Goreng

bosui, omelet, edamame, sesam, chili vlokken, paddenstoelen, paksoi om naar keuze de

Bami

bowl met noodles aan te kleden 		

Kroepoek, sateh saus, atjar
*Lekker met spekkoek en kokosijs							+ 3,75

Pasta Familia									

18,95

**Alleen van oktober tot maart**

Penne pasta Carbonara met pancetta, ei en Parmezaan
Tagliatelle geserveerd met de sauzen bolognaise en rode pesto roomsaus met Parmezaan

Stamppotbuffet 									

Gegrilde groentes met Balsamico

Zuurkool, rauwe andijvie en Hutspot

Groene salade met olijven, geroosterde paprika en artisjok

Klapstuk, rookworst van de Blije Big en uitgebakken spekjes

Breekbrood met tapenades			

Jus, divers zuur, mosterd en Piccalilly. 						

*Lekker met een pannacotta met roodfruit en biscotti crumble				

+ 3,25

*Lekker met appeltaart geserveerd in een weckpotje					

17,95

+ 2,95

Streetfood sjiek (2,5 pp) 								21,50

Amusediner

Groene salade in taipan doosje met spinazie, kerstomaat, komkommer, pijnboompit

Onze chef doet u graag een op maat gemaakt aanbod voor uw amusediner.

en yoghurtdressing

Hierbij houden wij rekening met een balans tussen via, vlees en vegetarische gerechten.

Pita met falafel, kikkererwten, harisa en paprika hummus

5-gerechten									27,50

1/2 hot dog van Merguez rode biet worst met tzatziki

6-gerechten									32,50

Mini hamburger met mesclun, augurk, rode ui en mosterdmayonaise

7-gerechten									37,50

Gepofte aardappel met crème fraiche, bacon en bieslook
*Lekker met American pancakes, vanille ijs, divers fruit en saus toppings			
Healthy diner buffet 								

+ 4,50
27,50

Desserts
Pannacotta met roodfruit en biscotti crumble					

3,25

American pancakes, vanille ijs, divers fruit en saus toppings				

4,50

Bruchetta van rund tataki, frambozen Balsamico en Parmezaan

Een selectie vers gesneden fruit							4,50

Romainsla met ei, Parmezaan, croutons en Caesar dressing

Spekkoek en kokosijs								3,75

Spinazie salade met linzen, bataat, geroosterde broccoli en zaden

Appeltaart geserveerd in een weckpotje						

2,95

Couscous salade met amandelen, rozijnen, kurkuma en koriander
Varkenshaas van de Blije big, gevuld met hüttenkäse en omwikkeld met bacon
Vis van de dag met Antiboise
Geroosterde groenten en aardappels met rozemarijn
Jollof rijst
*Lekker met een selectie vers gesneden fruit						
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+ 4,50
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Borrelarrangementen
Standaard serveren wij bij alle borrelarrangementen de volgende dranken:
Diversen frisdranken en mineraalwater
Jus d’orange
Huiswijnen (wit, rood of rosé)
Bavaria pilsener
U heeft keuze uit de volgende borrel arrangementen:
Borrelarrangement Brons								
Alleen dranken						
Borrelarrangement Zilver
Drankenassortiment
Gemarineerde olijven
Gemengde noten
Korstdeeg kaasstengels
Borrelarrangement Goud
Drankenassortiment
Blokjes jonge- en oude kaas met mosterd
Leverworst van Vocking met zuur
Bitterballen & Mini kaassoufflé (2 p.p.)
Borrelarrangement Diamant
Drankenassortiment
Vitamine-tuintje
Gemengde noten
Korstdeeg kaasstengels
Bourgondische bitterballen, geitenkaas-, en garnalenkroketjes (2 p.p.)
Borrelarrangement Platinum
Drankenassortiment
Vitamine-tuintje
Bourgondische bitterballen, geitenkaas-, en garnalenkroketjes (2 p.p.)
Luxe borrelhappen (2 p.p.)
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Arrangementprijzen
Tijdsduur
Arrangement

1 uur (basis)

1,5 uur

2 uur*

2,5 uur

3 uur*

Brons

8,00

11,00

13,50

15,75

17,75

Zilver

12,00

15,00

20,50

22,75

27,75

Goud

13,50

16,50

22,00

24,25

29,50

Diamand

15,00

18,00

24,50

26,75

33,75

Platinum

18,00

21,00

28,50

30,75

39,75

* Bij 2 en 3 uur doen wij een extra ronde met happen
**Speciaal bieren
Als toevoeging aan arrangement			

2,50 p.p.

Op nacalculatie vanaf				3,10 p.st.
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Borrelhapjes
Happen voor bij de borrel:
Zoute koekjes en noten								2,50 p.p.
Borrelplank Hollandse glorie (worst, jonge- en oude kaas, zuren, mosterd)		

3,25 p.p.

Vitamine-tuintje									3,50 p.p.
Selderij, wortel, paprika, tomaat en komkommer geserveerd met dipsaus
Rondje Hollandse glorie (bitterballen, kara age (kipstukjes), kaastengels – 3 p.p.)

3,25 p.p.

Brabandse glorie (mini saucijzen en worstenbroodjes - 2 p.p.)			

3,00

p.p.
Crostini’s met divers beleg (vis, vlees, vega – 3 p.p.)					

5,25 p.p.

Luxe borrelhappen:								3,50 p.st.
										9,50 p3st.
Vegetarisch
Glaasje seizoen soep met bladerdeeg stengel		
Blini met avocado-koriander creme
Glaasje met mousse van roquefort en selderij
Vis
Spiesje met twee black tiger gamba’s
Blini met zalm en mierik creme fraiche
Glaasje met Hollandse garnalen cocktail
Vlees
Courgette ingerold met zongedroogde tomaat en Serrano ham
Oosterse gemarineerde kip met limoen mayonaise
Mini cheese burger, rucola en burgersaus							

Let’s make it yours.
Let's
TU Eindhoven.
Produktieweg 1
3401 MG IJsselstein
030 688 01 81
info@vermaatgroep.nl
vermaatgroep.nl
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