Sodexo
Voor u ligt het foodbook
welke tot stand is gekomen
door een samenwerking
tussen De Vrije Universiteit
en Sodexo. U kunt dit
assortiment ook vinden op
de volgende website:
WWW.VU.SODEXOEDUC
ATION.NL/BANQUETING

Buiten dit foodbook is nog
van alles mogelijk. Neem
contact met ons op voor
catering volledig naar uw
wensen. U kunt ons bereiken
van maandag t/m vrijdag van
08:00 tot 18:00 op
telefoonnummer
020 59 86504

Voorwoord
Voor u ligt het Foodbook met de A&A/PGO arrangementen welke tot
stand zijn gekomen door een samenwerking tussen de Vrije Universiteit en
Sodexo.
Deze arrangementen kunnen besteld worden alleen in de Agora- en
Almazalen. Er is samen gekozen om een “eerlijk” en “gezond” assortiment
te voeren. 40% van alle producten zijn MVO (maatschappelijk
verantwoord ondernemen). We maken tevens gebruik van biologische en
Fairtrade producten.
De koffie- en thee-arrangementen bestaan uit Fairtrade koffie, cappuccino,
latte macchiato, koffie verkeerd, espresso, warme chocolademelk en
Fairtrade thee in verschillende smaken. Koffie en thee wordt voor u
klaargezet in de foyers. De luxe koffievarianten kunt u zelf uit de
koffiemachine in foyer 1 halen.
U kunt dit Foodbook vinden op de volgende website:
http://vu.sodexoeducation.nl/banqueting. Uw bestelling van deze
producten kunt u plaatsen via VUnet / Bestellen.VU. Voor een persoonlijk
advies, neemt contact met ons op via 020 59 86504 of
808140.VUBANQUETING.NL@SODEXO.COM
BESTELLEN MET HET JUISTE VU ORDERNUMMER
Om vertraging in het factuurproces te voorkomen dient u gebuik te maken
van de juiste VU ordernummers. Heeft u geen of niet het juiste VU
ordernummer, neem dan contact op met de webwinkelcontactpersoon van
uw faculteit/dienst. De webwinkelcontactpersoon verzorgd indien nodig de
mutatie. U ontvangt hier een bevestiging van. Bij vragen over de toegang
van de webwinkel kunt u contact opnemen met
BESTELLEN.VU@VU.NL
Voor meer informatie over catering op de VU verwijzen wij u naar de
informatiepagina op Vunet.
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HOE
KUNNEN WE
SAMEN
VERSPILLING
TEGEN
GAAN?
In Nederland gooien we met elkaar 800
miljoen ton voedsel weg.
Als Sodexo proberen wij dat zoveel
mogelijk te reduceren, alsmede de
hoeveelheid afval. Dit kunnen wij echter
niet alleen. Daarom een paar tips:
1. Wilt u een bestelling plaatsen maar
weet u niet of het teveel of te weinig is?
Neem dan contact met ons op. Wij
geven graag advies!

2. Heeft u kort van tevoren
afmeldingen voor een vergadering?
Geef het toch aan ons door, wellicht
kunnen wij nog iets anders doen met
de ingrediënten.
3. Bestel karaffen kraanwater in
plaats van petflessen mineraalwater
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A&A / PGO
Arrangement 1
3,04 PP

OCHTEND

Arrangement 2
17,37 PP

Vanaf 1 persoon

Vanaf 08:00 uur
Ochtendarrangement 1
(08:00 uur – 12:00 uur)
Bij dit arrangement ontvangen
wij u voorafgaand en in de pauze
van uw bijeenkomst met ons
koffie- en thee- assortiment,
roomboterkoekjes en
meeting-mints.

Ochtendarrangement 2 met
lunch (08:00 uur – 14:00 uur)
Bij dit arrangement ontvangen
wij u voor afgaand en in de pauze
van uw bijeenkomst met ons
koffie- en thee- assortiment,
roomboterkoekjes en
meeting-mints.
Tussen 12:00 uur en 14:00 uur
zijn onderstaande producten
beschikbaar:
• Soep
• Diverse belegde mini broodjes
(mini sandwiches, plaatbrood,
mini broodjes, mini krentenbol,
mini chocolade broodjes of
croissants)
(3 broodjes en 1 zoet broodje per
persoon)
• Fruitsalade en yoghurt
• Diverse vruchtensappen
• Melk/ karnemelk
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A&A / PGO
Arrangement 3
3,04 PP

MIDDAG

Arrangement 4
17,37 PP

Arrangement 5
17,37 PP

Vanaf 12:00
Middagarrangement 3
(13:00 uur – 17:00 uur)
Bij dit arrangement ontvangen
wij u voorafgaand en in de pauze
van uw bijeenkomst met ons
koffie- en thee- assortiment,
roomboterkoekjes en
meeting-mints.

Middagarrangement 4 met
lunch (12:00 uur – 17:00 uur)
Bij dit arrangement ontvangen
wij u voor afgaand en in de pauze
van uw bijeenkomst met ons
koffie- en thee- assortiment,
roomboterkoekjes en
meeting-mints.
Tussen 12:00 uur en 14:00 uur
zijn onderstaande producten
beschikbaar:
• Soep
• Diverse belegde mini broodjes
(mini sandwiches, plaatbrood,
mini broodjes, mini krentenbol,
mini chocolade broodjes of
croissants)
(3 broodjes en 1 zoet broodje per
persoon)
• Fruitsalade en yoghurt
• Diverse vruchtensappen
• Melk/ karnemelk
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A&A / PGO
Arrangement 3
3,04 PP

Arrangement 4
17,37 PP

MIDDAG
Arrangement 5
17,37 PP

Vanaf 12:00
Middagarrangement 5
met maaltijd
(13:00 uur – 17:00 uur)
Bij dit arrangement ontvangen
wij u voorafgaand en in de pauze
van uw bijeenkomst met ons
koffie- en thee- assortiment,
roomboterkoekjes en
meeting-mints.
Vanaf 17.00 uur worden
onderstaande gerechten
gepresenteerd middels
buffetvorm:
• drie componentenmaaltijd/ Wok
maaltijd/ Eenpansmaaltijd
• Fruitsalade en yoghurt
• 1 belegd mini-broodje of
sandwich
• fruitsappen en frisdranken
bij een warme ma altijd leveren
wij altijd een vlees/vis keuze en
een vegetarische keuze
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A&A / PGO
Arrangement 6
17,37 PP

AVOND

Arrangement 7
4,60 PP

Arrangement 8
3,04 PP

Vanaf 17:00
Avondarrangement 6 met
maaltijd
(17:00 uur – 22:00 uur)
Bij dit arrangement ontvangen
wij u voorafgaand en in de pauze
van uw bijeenkomst met ons
koffie- en thee- assortiment,
roomboterkoekjes en
meeting-mints.
Vanaf 17.00 uur worden
onderstaande gerechten
gepresenteerd middels
buffetvorm:
• drie componentenmaaltijd/ Wok
maaltijd/ Eenpansmaaltijd
• Fruitsalade en yoghurt
• 1 belegd mini-broodje of
sandwich
• fruitsappen en frisdranken

Avondarrangement 7 met
snack
(18:00 uur – 22:00 uur)
Bij dit arrangement ontvangen
wij u voor afgaand en in de pauze
van uw bijeenkomst met ons
koffie- en thee- assortiment,
roomboterkoekjes en
meeting-mints.
Tussen 18.00 uur tot 19.00 uur
zijn ondersta ande producten
beschikbaar:
• Diverse hartigheden
(bladerdeeg snack, pizza punt of
panini e.d.)

bij een warme ma altijd leveren
wij altijd een vlees/vis keuze en
een vegetarische keuze
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A&A / PGO
Arrangement 6
17,37 PP

Arrangement 7
4,60 PP

AVOND
Arrangement 8
3,04 PP

Vanaf 17:00
Avondarrangement 8
(17:00 uur – 22:00 uur)
Bij dit arrangement ontvangen
wij u voorafgaand en in de pauze
van uw bijeenkomst met ons
koffie- en thee- assortiment,
roomboterkoekjes en
meeting-mints.
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A&A / PGO
Exclusief bediening

PATISSERIE

Exclusief koffie en thee

Vanaf 4 stuks

van 8.00 uur tot 22.00 uur
Assortiment gebak.
Macarons, 2 stuks per persoon.
Assortiment mini muffins
Assortiment mini plaatkoeken
Mini cupcakes
Assortiment mini candybars, 2 stuks per persoon
Toffee Hazelnoot cake

2,87
1,99
1,67
1,55
2,17
0,89
2,79
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A&A / PGO
Exclusief bediening

MIDDAG
SNACK

Exclusief koffie en
thee

Vanaf 4 personen

Van 13.30 uur tot 18.00 uur

Beemster brood-kaasstengel
Mini saucijzenbroodje
Mini pizza
Fruitspies
Snoepgroenten met mini komkommer, tomaat en paprika

1,75
1,55
3,83
2,70
4,81
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A&A / PGO
Exclusief bediening

REFRESHMENTS

Exclusief koffie en
thee

Vanaf 4 personen

Van 08:00 uur tot 22:00 uur

Karaf water
Fles mineraalwater 1,5 liter
Flesje mineraalwater 0,5 liter
Karaf jus d’orange 1 liter
Karaf biologische jus d’orange 1 liter
Flesje biologische frisdrank

1,79
1,67
1,43
4,00
7,18
2,43

Granaatappel en citroen/sinaasappel

Flesje biologische sap

2,31

Appel, vlierbes-appel, tomaat en sinaasappel

Frisdrank
Karaf guave-wortel-meloensap 1 liter (bio)
Karaf kiwi-limoen-spinaziesap 1 liter (bio)
Fruit- en groentenwater

1,28
7,94
7,94
2,17

Met producten van het seizoen

Karaf kokoswater met banaan en ananas 1 liter
Muntthee (5 personen) met honing en koekjes

7,68
12,17
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Algemene voorwaarden
ANNULERINGEN
Maatwerk activiteiten dienen minimaal twee
werkdagen voorafgaand aan de activiteit te worden
geannuleerd. Indien er sprake is van annulering van
maatwerk activiteiten en er aantoonba ar kosten zijn
gemaakt voor producten en diensten die niet op een
andere wijze inzetbaar zijn worden deze kosten in
rekening gebracht. Wijzigingen Het aantal gasten
kan tot drie uur voorafgaand aan het evenement
kosteloos na ar beneden worden bijgesteld. Met
uitzondering van de gemaakte foodkosten, kosten
van huurmateriaal en de eventuele
personeelskosten. Een lagere opkomst kan binnen
drie uur voor aanvang van een activiteit niet meer
worden aangepast. Het daarvoor opgegeven aantal
is bindend, u kunt dit doorgeven aan V U
Banqueting te bereiken op nummer 020-5986504.
MAATWERK
Voor annuleringen, wijzigingen, speciale wensen of
een op maat gemaakte offerte kunt u contact
opnemen met Sodexo VU Banqueting.
e-mail: 808140.vubanqueting.nl@sodexo.com
telefoonnummer: 020-5986504
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