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Improving Quality of Life
Iedere dag opnieuw zetten rond 460.000 Sodexo-medewerkers zich samen in om
in 72 landen wereldwijd de Quality of Life te verbeteren van zo’n 100 miljoen
dagelijkse gasten en servicegebruikers. Van koks, cateringmedewerkers,
receptionistes, onderhoudsspecialisten, accountmanagers, schoonmakers tot
technische professionals, allemaal creëren zij omgevingen waarin mensen het
beste uit zichzelf kunnen halen.

Welkom
Sodexo biedt cateringvoorzieningen op diverse locaties. Voor grotere
evenementen bieden wij cateringservice op maat aan. Het assortiment vindt u in
dit Foodbook. Voor vragen of informatie kunt u ons bereiken via
bic.banqueting.nl@sodexo.com of telefoonnummer 06 533 388 35
Prijzen voor dit foodboek zijn geldig in 2021. Typefouten en wijzigingen
voorbehouden.
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Ontvangst

mogelijk in de vergaderzaal

Kan koffie

€10,75

Ongeveer 8 kopjes

Kan Thee

€10,75

Ongeveer 8 kopjes

Chaudfontaine

€3,99

Literfles

Infused water

€3,99

Water met een fruitsmaakje

Huisgemaakte energie smoothie

€2,39

25 cl

Frisdrank

€2,35

20cl

Roomboter koffiekoekjes

€1,35

2 p.p

Assortiment minipastisserie

€2,40

Diverse mini zoetigheden bijvoorbeeld donuts en muffins 1 p.p

Handfruit

€0,99

Per stuk

Assortiment pastry's

€1,85

Per stuk

Koffie & thee arrangement

€2,55

Per persoon voor 30 minuten

Koffie/thee & water arrangement
Per persoon voor 30 minuten

€2,95
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Ontbijt

Get started ontbijt

€11,25

Croissant met jam
Eitje
Yoghurt
Fruitsalade
Koffie & Thee
Jus D'orange

BIC Ontbijt

€16,35

Diverse soorten minisandwiches
Croissant met jam
Eitje
Yoghurt
Fruitsalade
Koffie & Thee
Jus D'orange

Chocoladebroodje

€1,99

Krentenbol met boter

€1,85
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Lunch

Lunch Rustiek

€10,75

Diverse belegde broodjes (3 mini bop.p)
Handfruit
Jus D'orange
Melk

Lunch Healthy

€11,79

Maaltijdsalade
Fruitsalade
Jus D'orange
Melk

Lunch Luxe

€12,85

Diverse sandwiches (1 p.p)
Diverse belegde broodjes (1 p.p)
Diverse wrapjes (1 p.p)
Fruitsalade
Jus D'orange
Melk

Houben worstenbroodje

€2,75

Hét Brabantse worstenbrood

Broodje 'beter leven kalfsvleeskroket'

€2,80

Inclusief mosterd

Soep van de dag

€2,50
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Buffet Aziatisch
vanaf 10 personen

Buffet Rustiek

€27,65

Bami Goreng
Mie met kip, ei en groenten
Nasi Kuning
Gele rijst gestoomd in kokos met sereh, laos en sambal
Daging smoor
Zacht gestoofd rundvlees in zoete sojasaus
Saté Ajam
Kipfiletstukjes in javaanse satésaus
Tumis boontjes
Knapperige boontjes en mais in sojasaus
Sambal goreng telor
Hard gekookte eieren in kokossaus met kemirienoten
Garnituur van kroepoek, soeroendeng, sambal en atjar

Buffet Luxe

€33,30

Mihoen goreng
Indonesische gebakken rijstvermicelli met ei en groenten
Nasi putih
Indonesisch gestoomde witte rijst
Singapore noodles
Chinese mie met kerrie madras en grote garnalen
Saté Ajam
Kipfiletstukjes in javaanse satésaus
Tai Si Kai
Chineese malse kippendijfilet in zoetzure saus met bamboe en sesam
Daging rendang
Indonesische gestoofde rundvleesschotel in pittige kokossaus
Viscurry madras
Indiase frisse viscurry met kokos, sereh, tamarinade en rode chilli
Yellow thai curry
Thaise tahoe schotel in gele curry
Garnituur van kroepoek, soeroendeng, sambal en atjar
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Tapas Buffet

vanaf 10 personen

Tapas Rustiek

€25,25

Salade van gemarineerde kip
met champignons en pesto
Gegrilde gemarineerde courgette en aubergine
Rauwe ham
met meloen en honingdressing
Gegrilde chorizo
met salsa
Garnalen in knoflookolie en peterselie
Gemarineerde inktvisringen
met salsa verde
Kip pincho
gemarineerd in aioli en salsa
Tapas brood en smeersels garnituur
foccacia, ciabatta, stokbrood, huisgemaakte kruidenboter, zwarte olijven tapenade en
aioli
Piccata van kipfilet
met rozemarijn, panko en cheddar kaas
Spies met een Iberico chorizoworst
en een salsa van koriander
Kikkererwten met couscous
gegrilde mini mais en koriander
Aardappeltortilla met knoflook, paprika en ui
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Tapas Buffet

vanaf 10 personen

Tapas Vegan

€30,25

Rolletjes bieten tortilla ( 1/4 )
gevuld met quinoa salade met amandelen, pompoenpitten en broccoli
Gegrilde courgette en gegrilde aubergine
met balsamico glace
In knoflook en groene kruiden gemarineerde champignons (grote weckpot)
Gemarineerde olijvenmix
Gegrilde artisjokharten
Spaanse Barra baston
Hummus olijf, Harissa, koriander -limoen en dip van Jalapeno-koriander en Siracha
Fajitas van VEGAN kipstuckjes
met paprika, uien en mais
Champignon gevuld met pulled oats
gegratineerd met ge-heit kaas VEGAN
Patatas bravas
met knoflook-cashewnoten aioli
Rosti aardappel
met rozemarijn en grove mosterd
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Buffet Italiaans
vanaf 10 personen

Buffet Rustiek

€28,65

Pastasalade
met mini champignons, basilicum en truffeldressing
Rucolasalade
met Manchego, groene olijven en geroosterde paprika
Plateau met meloen
rauwe ham en honingdressing
Salade van vleestomaat
olijfolie en vers gekraakte zwarte peper
Italiaans brood en smeersels
Tapenade, olijfolie en zeezout
Pappardelle pasta
met basilicum olie, gekonfijte rode ui pijnboompitten en vers geschaafde
Parmezaanse kaas
Prima vera van groenten in romige basilicum roomsaus
Lasagne bolognese
met rundvlees, verse basilicum en mozzarella kaas
In de oven gegaarde witvis
met een korst van rozemarijn, basilicum en ricotta
Polenta
met groenten en Manchego kaas
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Buffet Italiaans
vanaf 10 personen

Buffet Luxe

€33,30

Caesar salade
Romeinse sla, knoflook croûtons, gegrilde kip, Parmezaanse kaas en een lichtzure
dressing
Insalata di tonno
Italiaanse salade van tonijn, olijven, gekookte eieren en cornichons
Pastasalade
penne pasta met een garnituur van gedroogde tomaat, gemarineerde artisjok
en basilicum mayonaise
Carpaccio
van ossenhaas met truffeltapenade, pijnboompitten en vers geschaafde Parmezaan
Luxe Italiaanse broden, spreads en pesto’s
Pollo alla Cacciatora
kippendij gerold in pancetta, zacht gegaard en geserveerd met pomodorisaus
Geblakerde kip
met pancetta, oregano en pomodorisaus
Farfalle
met een kruidige carbonara van buikspek, platte peterselie en Parmezaan
Geroosterde poon
met gepofte look, venkel, dragon en zongedroogde tomaat
Lasagne
van jonge groenten van het seizoen gegratineerd met vier soorten Italiaanse kaas
Patata al forno
van nieuwe aardappeltjes, rode ui, knoflook en olijfolie
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Borrel

Frisdranken

€2,35

O.A. Coca-cola, Sprite en Fanta

Koffie & Thee

vanaf

€1,83

vanaf

€2,50

vanaf

€3,60

O.A. cappuccino, verse muntthee en latte's

Bavaria bieren
Pils, Swinckels, 0.0%, 0.0 IPA, 0.0 Wit

Speciaalbieren
La trappe, Cornet, La Chouffe en meer

Huiswijn

€3,62

Wit of rood

Luxe wijn

€4,13

Wit of rood

Bittergarnituur

€2,90

3 p.p

Assortiment luxe hapjes

€2,90

O.A. Yakitorispiesje & brioche carpaccio prijs per stuk

Levering borrelkar vergadercentrum of paviljoen
Dranken op nacalculatie, levering tot 1e verdieping

€8,90
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Verhuur

Extra service personeel

per uur

€37,01

vanaf

€22,50

vanaf

€22,50

vanaf

€24,95

vanaf

€19,95

Zoals Host/Hostess of serverend personeel

Statafels
Inclusief tafelrok

Tafelhuur
80 x 120 cm

Podiumdelen
100 x 200 cm

Garderoberek
100 jassen niet verrijdbaar

Flipover
Inclusief stiften

€22,81
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Factuur

Alle kosten in het boek zijn exclusief BTW. Voorafgaand aan het evenement,
dienen alle factuurgegevens bij ons bekend te zijn voor het versturen van de
factuur. Wij kunnen helaas geen services verlenen als de gegevens vooraf niet
bekend zijn. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Bestellen

Het assortiment is per mail te bestellen en kan worden geleverd op werkdagen
tussen 08.00-19:00 uur. Mocht u gebruik van onze service willen maken buiten
deze tijden, worden er extra toeslagen in rekening gebracht. Levering is in overleg
mogelijk in de vergaderzaal, paviljoenen, eat & meet of het BIC café. In verband
met inkoop en leveringsgarantie vragen wij u zo tijdig mogelijk te bestellen.
Ontvangsten (pagina 4) kunnen uiterlijk een werkdag vóór 11:00 worden besteld,
buffetten en overige materialen kunnen uiterlijk vijf werkdagen vooraf worden
besteld.

Inhuur

Benodigde materialen die niet op locatie aanwezig zijn, huren wij en worden in
de offerte opgenomen.

Annuleren

Annuleren van ontvangsten (pagina 4) kan tot 24 uur voorafgaand aan de
vergadering worden geannuleerd. Voor offertes vragen wij dit minimaal zeven
dagen vooraf door te geven, anders zijn wij genoodzaakt de volledige kosten
door te factureren. Deze annulering kan doorgegeven worden via
bic.banqueting.nl@sodexo.com. Onze uitgebreide annuleringsvorwaarden vindt
u op de offerte of kunt u per mail opvragen.

Andere wensen?

Toch op zoek naar maatwerk? Een uitgeserveerd diner, ontbijt, barbeque of
speciale lunch behoort zeker tot onze mogelijkheden. Daarnaast zijn er
mogelijkheden voor alle allergieën en dieetwensen. Stuur ons een mail en we
gaan graag met u in gesprek!

