Catering arrangementen
‘De Pijp Groningen’
Lunch
Zoetigheden
Bij de borrel
En meer...

Lunch
vanaf 8 personen

Losse XXL broodjes - € 6,50 p/s
Keuze uit: wit, bruin en meergranen
Italiaans: paprikaspread, gegrilde courgette, aubergine,
paprika, sla en geitenkaas
Spaans: rode pesto, serranoham en manchego
Tonijn: met roomkaas, tonijnsalade en gemengde sla
Brie: veldsla, appel, roombrie en walnoten
Zalm: gerookte zalm, crème fraîche, citroen en gemengde sla

Easy lunch - € 11,50 p.p.
Versgebakken brood, boter, verschillende soorten kaas en
vleeswaren, melk en karnemelk, snackgroente, vers fruit en
zoetigheid.

Luxe lunch - € 16,00 p.p.
De ‘Easy Lunch’ wordt aangevuld met een gekookt scharreleitje, huisgemaakte spreads, luxe salade van het seizoen en
vers vruchtensap.

Groene lunch - € 16,00 p.p.
Goed gevulde salade, desembrood,
homemade hummus, gekookt
scharreleitje, vers vruchtensap.

Zoetigheden
vanaf 4 personen

Bij de koffie - € 5,00 p.p.
*
*
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Notenkoek
Rocky Road
Plaatkoek met seizoensfruit
Proeverij met diverse soorten koekjes en/of chocolaatjes
Taarten (prijs op maat)

Bij de borrel
vanaf 15 personen

XXL plank (150 cm) - € 6,00 p.p.
plank belegd met:
* Een proeverij van div. ambachtelijke
vleeswaren en kaasjes
* Gedroogd en vers fruit
* Noten, dadels, olijven
* Zoutjes

Uit te breiden met borrelbites - € 4,50 p.p.
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Kaas en worst
Snackgroente met dip
Mini-quiches (vega of met vlees)
Garnalen-cocktail met granaatappel
Asian wraps
Gazpacho met een twist

Of met Pintxo’s - € 5,50 p.p.
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Serranoham, zongedroogde tomaat & geitenkaas
Salade van artisjok met citroen & parmezaan
Geroosterde druiven, tijm & ricotta
Gegrilde groente, basilicum & Parmezaan
Gerookte zalm met snijbiet & citroen
Frisse krabsalade met verse gember & mayonaise

De borrelbites en Pintxo’s zijn ook los te bestellen.

En meer...
Niet gevonden wat je zocht? Niet getreurd, want
overige catering aanvragen zijn ook mogelijk!
Denk aan lunches to go, overwerkmaaltijden,
borrelarrangementen of een wijnproeverij.
Natuurlijk kun je ons ook vertellen wat je
precies wenst, dan maken wij een passend voorstel.
Neem hiervoor contact met ons op!
050 211 24 24
06 12 058 477
hallo@depijp-groningen.nl

