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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 2022. Typefouten en wijzigingen
voorbehouden.
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W e g w i j z e r
Ontbijt ,vergaderservice & vergaderlunches:
Reserveringen dienen uiterlijk één werkdag van tevoren voor 12uur doorgegeven te zijn.
Deze kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd.
Bij annulering na bovengemelde tijd worden de werkelijk gemaakte kosten door belast.

Receptie, borrels & overige bijeenkomsten:
Reserveringen dienen uiterlijk 5 werkdagen van tevoren doorgegeven te zijn.
Wij besteden veel zorg en aandacht aan een activiteit om zo tot een optimale invulling te komen.
Wij adviseren u dan ook om in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons op te nemen.
Tot 48 uur van tevoren kunt u kosteloos annuleren, met uitzondering van eventueel gehuurd materialen.
Binnen 48 uur worden de werkelijk gemaakt kosten door belast.
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Ontvangst

mogelijk in de vergaderzaal

Kan koffie

11.40

Ongeveer 8 kopjes

Kan Thee

11.40

Ongeveer 8 kopjes

Chaudfontaine

4.25

Literfles

Infused water

4.25

Water met een fruitsmaakje

Energie smoothie

2.55

Frisdrank

2.50

20cl

Assorti Roomboterkoekjes

1.45

2 p.p

Assorti Minipastisserie

2.55

Diverse mini zoetigheden bijvoorbeeld donuts en muffins 1 p.p

Gebak

Bestelformulier

Per stuk

Cookie & Co

2,60

Muffins, brownies en cookies (110 gram) per stuk

Houben worstenbroodje

2,75

Hét Brabantse worstenbrood

Koffie & thee arrangement

2,70

Per persoon voor 30 minuten

Koffie/thee & water arrangement
Per persoon voor 30 minuten

3,15
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Ontbijt

Get started ontbijt

11,95

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

BIC Ontbijt

15.35

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

Chocolade croissant

2.10

Chocoladebroodje

2.10

Krentenbol met boter

1.95
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Lunch

BIC Lunch

11.40

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

Healthy Lunch

13.50

Maaltijdsalade
Fruitsalade
Jus D'orange
Smoothie van de dag

Luxe Lunch

13.60

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

Stok Lunch

12.85

Half stokbrood (2 p.p)
Handfruit
Jus Dórange

Broodje bourgondische kroket

2,95

Inclusief mosterd

Soep van de dag

2,65

incl. croutons

*smoothie ter vervanging van melk

2.00
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Borrel
Borrelkar geserveerd in vergadercentrum of paviljoen

9.45

Dranken op nacalculatie, levering tot 1e verdieping

Frisdranken

2.50

O.A. Coca-cola, Sprite en Fanta

Bavaria bieren

vanaf

2,65

vanaf

3.80

Pils, Swinckels, 0.0%, 0.0 IPA, 0.0 Wit

Speciaalbieren
La trappe, Cornet, La Chouffe en meer

Huiswijn

3.85

Wit of rood

Luxe wijn

4.35

Wit of rood

Bittergarnituur

3.05

3 p.p

Borrelplank

4.25

Diverse kaas en worst, olijven en tafelzuren

Iets voor bij de borrel

2.25

Olijven, noten, zoutjes en kaas knabbels

Assortiment luxe hapjes
O.A. Yakitorispiesje & carpaccio prijs per stuk

3.05
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Andere wensen

Extra service personeel

per uur

39.45

Zoals Host/Hostess of serverend personeel

Flipover

22,81

Inclusief stiften

Diversen materialen

Maatwerk

Garderobe, statafel, stoelen, podiumdelen

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!
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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 08.00-17:00 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 5-6-7) kunnen uiterlijk een werkdag vóór 12:00 worden
besteld, buffetten en overige materialen kunnen uiterlijk 5 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 5, 6, 7) 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 annuleringsvoorwaarden
vindt u op de offerte of kunt u per mail opvragen.

