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Foodbook

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
Wij hebben een aantal verschillende borrel- en haparrangementen
samengesteld. Deze arrangementen zijn op basis van zelfbediening. Het is
ook mogelijk de arrangementen inclusief bediening te bestellen. In dat
geval worden de personeelskosten apart in rekening gebracht. Indien je
gebruik wilt maken van een van de arrangementen, neem dan contact op
via 808140.VUBanqueting.nl@sodexo.com
M A ATWERK
Als je een borrel, bijeenkomst, evenement of feest wilt organiseren
afwijkend van de standaard zaken, adviseren wij je contact op te nemen
met de Banqueting Manager. Wij maken met plezier een voorstel op maat
voor je. Samen zullen we een aantal zaken doornemen, zoals de bepaling
van het assortiment, wel of geen bedienend personeel, de gewenste sfeer
of een speciaal thema, eventueel in te huren en te leveren materialen.
Never forget: alles is mogelijk en samen komen we er altijd uit!
BUFFETTEN
Naast de “Borrelarrangementen” hebben we ook “Buffetarrangementen”.
Deze buffetten zijn op basis van zelfbediening. Dat houdt in dat wij de
drankjes en gerechten, inclusief disposable glazen, servies en bestek, op de
gewenste locatie op de campus klaarzetten en dat jullie de rest zelf
verzorgen. Maak je keuze uit buffetten op de volgende pagina’s.

Versie nummer: 1-2018

STUDENTENMAP

BORREL

Vanaf 12 personen, exclusief bediening
Hap en stap arrangement 2,73 PP
Dit arrangement is speciaal samengesteld voor de feestnummers
onder ons. Feesten en genieten van een biertje en een “lekkere
hap”. Het arrangement bestaat uit:
• Een krat gekoeld Heineken bier
• Een schaal met 24 ovenhapjes
• Twee zakken chips met dips
Arrangementje fris en fruitig 2,70 PP
Speciaal voor wie op zijn gezondheid let, een alternatief op
voorgaand arrangement. Het arrangement bestaat uit:
• Vier flessen (1,5l) frisdrank naar keuze
• Een schaal rauwkost met dip (6 personen)
• Japanse mix
Arrangement met een bite 3,50 PP
Voor de stevige trek. Gewoon lekker bij de borrel.
Dit arrangement bestaat uit:
• Chicken wings (12 stuks)
• Kaas & worst (24 stuks)
• Gehaktballetjes (12 stuks)
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BUFFETTEN

Vanaf 12 personen, exclusief bediening
Bread and more 7,03 PP
Schalen met allerhande belegde broodjes, boterhammen en
krentenbollen, zoals: • Broodjes jonge kaas • Broodjes leverworst
• Broodjes ham • Sandwiches met diverse soorten kaas- en
vleesbeleg • Krentenbollen • Melk en karnemelk
Wij gaan hierbij uit van twee broodjes, twee boterhammen, één
krentenbol en één glas melk / karnemelk per persoon. Uiteraard is
dit geheel naar wens aan te passen.
Hollands glorie 10,19 PP
Geen poespas, gewoon Hollandse stamppot! Dit echt Hollandse
buffet bestaat uit: • Boerenkool met rookworst • Hutspot met
verse worst • Zuurkoolstamp met spek Uiteraard zullen het
tafelzuur en de verschillende soorten mosterd niet ontbreken.
Pasta e basta 12,75 PP
Mama Mia wat een heerlijkheden! Het beste van Italië verzameld
op één buffet. • Spaghetti bolognese • Lasagne • Tagliatelle
carbonara • Gemengde salade • Stokbrood met kruidenboter
Buon Appetito!
Sambal erbij? 9,64 PP
Een maaltijd van de Chinees valt altijd in de smaak. We hebben
de populairste gerechten voor je geselecteerd.
• Nasi goreng • Bami • Saté ayam • Babi pangang
Uiteraard worden deze gerechten geserveerd met kroepoek en
sambal!
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