Food
Wine

geschenken

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 assortiment ‘wine & foodgeschenken’ welke tot stand is
gekomen door een samenwerking tussen de Vrije Universiteit en Sodexo.
U kunt dit assortiment 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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FOOD & WINE

TAARTEN

Vanaf 08:00 uur
Slagroomtaart rond, 12 personen
17,38

Slagroomtaart vierkant, 15 personen
23,49

Slagroomtaart vierkant, 20 personen
32,69

Slagroomtaart vierkant, 25 personen
40,87

Mokkataart, 12 personen
22,00

Mokkataart, 15 personen
27,30

Marsepeintaart, 10 personen
22,00
Met logo mogelijk vanaf 5,10
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FOOD & WINE

TAARTEN

Vanaf 08:00 uur
Abrikozenvlaai met slagroom
12,08
Kersenvlaai met slagroom
12,08
Appelkruimelvlaai
12,08
Rijstevlaai
12,08
Luxe chocoladevlaai
14,29
Luxe bostoncheesevlaai
14,29
Luxe appel-limoenvlaai
14,29
Luxe verse vruchtenvlaai
14,29
Meteen lekker eten? Bestel een setje disposables bij de taart
15 bordjes, 15 vorkjes, 1 mes en servetten

4,64
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FOOD & WINE

GEBAK &
BONBONS

Vanaf 08:00 uur
Gesorteerd luxe gebak, 10 stuks
25,31

Gesorteerd slagroomgebak, 10 stuks
23,10
Bonbons 350 gram
Verpakt in een bonbondoosje
10,40
Bonbons 500 gram
Verpakt in een bonbondoosje
18,21
Bonbons 750 gram
Verpakt in een bonbondoosje
26,01
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FOOD & WINE

WIJNEN

Vanaf 08:00 uur, prijs per fles
Pouilly Fumé
15,54
Deze witte wijn stuift het glas uit
met Granny Smith en kruisbessen.
Ronde, sappige smaak met veel
appel en een vleugje mint na. Fijne
begeleider van smaak intensieve
visgerechten en gegratineerde
geitenkaas
100% Sauvignon Blanc

Chardonnay IPG languedoc

6,11
Sappige, frisdroge Chardonnay met
een aroma van appels en lichtjes
toast. De smaak is rond, droog en
eindigt soepel. De ideale partner
voor sushi, vispaté en gerechten met
zeevruchten.
100% Chardonnay

Shiraz d’arry’s original
grenache
19,59
Kruiden, pruimen en iets aards in
een verrassend fris aroma. De
subtiele smaak heeft een rokerig
karakter. De fjne en rijpe tannines
zorgen voor de perfecte fnale. Mooi
bij gebraden (rood) vleesgerechten.
Shiraz/Grenache

Chenin blanc (fairtrade)
7,96
Zachte maar frisse,
ongecompliceerde witte wijn met in
de geur en smaak zacht fruit als gele
appel en peer en wat frisheid van
citrus. Gaat perfect bij tartaar van
gegrilde vis, wit vlees, langoustines.
Chenin Blanc

Chablis premier cru montmains

22,72
Gerafineerde Chablis met wat
amandel en rijpe peer in het aroma.
De smaak is krachtig, rond en
eindigt harmonieus. In combinatie
met visgerechten, oesters of bij wit
vlees als kalfsvlees.
100% Chardonnay

Chianti
7,81
Helderrode wijn met veel vers rood
fruit in de geur. Sappige smaak met
een frisse ondertoon. Goede
begeleider van entrees en
vleesschotels, zowel rood als wit.
Perfect bij alle soorten pasta. Tevens
lekker bij verschillende kaassoorten
100% Sangiovese
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FOOD & WINE

WIJNEN

Vanaf 08:00 uur, prijs per fles
Pinot noir
10,56
Een levendige, soepele rode wijn
met aardse tonen en rijpe kersen in
de geur. Perfect bij Coq au Vin,
wildpaté en kazen zoals Kernhem.
Pinot noit

Rosado Emporda
7,25
Deze aantrekkelijk geurende rosé is
soepel, zacht droog en zit boordevol
klein rood fruit. Nuances van
kruidigheid in de afdronk. Ideaal als
aperitief maar ook bij salades.
Carinena Garnacha Tempranillo

Champagne Jacquert brut
mosaique
33,29
Champagne met een zeer fjne
mousse. Aroma van witte vruchten
(perzik, peer) met een hint van
brioche. Frisse aanzet die genereus
ontwikkelt. De fnale is zuiver en
aanhoudend. Als feestelijk aperitief,
maar ook als begeleiders van oesters
en sushi.
35 tot 40 % pinot noir
25 tot 30 % pinot meunier
35 tot 40 %

Chianti l’hospitalet pomerol
39,72
In de geur zwart fruit met een toon
van koffie en vanille. Een verfijnde
krachtige smaak met een lange
afdronk. Heerlijk bij rood vlees, wild
en stevige kazen. Heerlijk bij rood
vlees, wild en stevige kazen.
80% Merlot 15% Cabernet Franc
5% Cabernet Sauvignon

Prosecco spumante
contessa giulia 15,61
Deze Mousserende wijn heeft een
fjn foraal en licht fruitig aroma. De
smaak zet fris en rond in. De zachte
mousse zorgt voor een ronde fnale.
Heerlijk als aperitief of voor een
feestelijke gelegenheid.
Prosecco, Pinot Blanc, Riesling en
Verdiso

Moet et chandon
champagne brut
55,89
Aangename, lichtvoetige
Champagne, licht getoast en een
vleugje citrus in de fnale. Als
aperitief maar probeer ook eens bij
roerei met gerookte zalm.
Pinot Noir Pinot Meunier
Chardonnay
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FOOD & WINE

CADEAU
VERPAKKINGEN

Vanaf 08:00 uur
Flessendraagtas
2,62

Draagkarton
2,62

1-vaks wijnkistje met schuifdeksel
5,02

2-vaks wijnkistje met schuifdeksel
6,58

3-vaks wijnkistje met schuifdeksel
8,19
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Algemene voorwaarden
VERZORGING
In alle gebouwen van de Vrije Universiteit gelegen op de
campus aan de Zuidas van Amsterdam zijn de geschenken
leverbaar. Voor alle artikelen geldt dat de bestelling,
geplaatst voor 12:00 uur, de volgende dag geleverd kan
worden. Uitzondering hierop vormt het assortiment
chocolade met VU logo voor meer personen, hierbij moet
rekening worden gehouden met een besteltermijn van 5
werkdagen.
VERSTREKKINGSWIJZE
De door u bestelde producten worden tussen 09:00 uur en
10:00 uur, of op een later tijdstip, geleverd op de door u
opgegeven locatie. Bij aflevering van het bestelde artikel
tekent de ontvanger voor ontvangst en krijgt een bestelbon
waar mee de bestelling kan worden gecontroleerd. Indien
een bestelling niet correct is afgeleverd, kan dit direct aan de
Sodexo medewerker worden doorgegeven. Onze
medewerkers gaan ervoor zorgen dat de bestelling zo snel
mogelijk wel juist wordt geleverd. Ad hoc bestellingen voor
levering op dezelfde dag, worden behandeld indien het
artikel vanuit voorraad leverba ar is. Indien dit niet mogelijk
is, wordt u een alternatief aangeboden. Er worden € 7,50
aan logistieke kosten in rekening gebracht per aflever adres.
Da arnaast is het mogelijk om voor het PostNL tarief vanaf
€ 6,95 exclusief verpakking, de wijnen op een adres buiten
de Vrije Universiteit te laten leveren. De levering geschiet
dan via PostNL. Indien u gebruik wilt maken van deze
optie, neemt u dan contact op met onze banquetingafdeling
op 020-5986504. Aan personen onder de 18 jaar worden er
geen alcoholhoudende dranken verkocht.
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