
UvA HvA Banqueting

BANQUETING 
MENU 2023



CIRFOOD gelooft in eerlijk en echt voedsel van eigen bodem, 
waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Wij maken van 
eten een ware beleving. Al onze gerechten zijn zorgvuldig en met 
veel liefde samengesteld. Door creatieve invullingen, het werken 
met de beste streekproducten en innovatieve smaaksensaties, 
worden gasten meegenomen in de wereld van gezonde voeding. 

In deze banquetingmap beschrijven we de koffie- en thee 
arrangementen, de ochtendversnaperingen, lunches, het 
lunchbuffet, de middagbites en de borrelarrangementen. 

Culinaire groet,
Het CIRFOOD banquetingteam
uvahvabanqueting.nl@cirfood.com

0 595 3878 / 020 595 3879Alle tarieven zijn incl. btw & bezorging

BIENVENUTO
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Koffie per kan van 6 kopjes € 7,80

Thee per kan van 6 kopjes € 5,50

Luxe thee € 7,70
Met verse munt & honing, geserveerd vanuit
een thermoskan

Fairtrade koffie is koffie
die wordt geproduceerd 

en verhandeld 
onder eerlijke voorwaarden. Fair 

trade betekent letterlijk 
'eerlijke handel'. Daarom wordt 

ook wel gesproken 
over eerlijke koffie. Fairtrade is

overigens zowel een 
keurmerk als een wereldwijde 

beweging.

BUT FIRST COFFEE
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IJswater 1 ltr € 2,00

Mineraalwater bruis 0,5 ltr € 1,80

Healthy water 1 ltr € 3,75

bijvoorbeeld komkommer, sinaasappel en munt

Healthy water SOOF 1 ltr € 4,80

Assortiment frisdrank blikjes 0,33 ltr * € 1,70

Batu kombucha, bruisend probiotisch drankje * € 3,95

Craft soda’s* € 3,70

ZUIVEL BIO

Halfvolle melk 0,25 ltr € 1,10

Karnemelk 0,25 ltr € 1,10

AMANDELMELK BIO

Rude health lactose vrij amandeldrink 1 ltr € 4,80

JUICE IT UP

Verse jus d’orange 0,25 ltr € 2,75

Pak appelsap/jus d’orange 1 ltr € 3,90

• Het houdt je fit, scherp en 
alert

• Vermindert stress

• Geeft je extra energie

• Verhoogt je productiviteit

VOLDOENDE 
DRINKEN 
WERKT BETER!

REFRESHMENTS

4

*Exclusief statiegeld
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LET'S 
BAKE THE 
WORLD A 
BETTER
PLACE

FOR A GOOD START
Vegan croissant € 1,80

Meergranen croissant € 1,80

Healthy breakfast € 4,75

Mini yoghurt | plakje bananenbrood

Vitamin boost, fruitkist vol seizoensfruit € 11,75

(10 personen)

SWEET TOOTH
Vegan Speculoos € 0,45

Roomboterkoekje € 0,45

Muffins € 2,80

Assortiment mini muffins . € 0,65

Lemoncake € 1,80

Vegan roze koek € 2,85

Vegan Orange brownie € 3,65

Carrot cake € 1,80

Bananenbrood € 1,90

Nakd bar € 1,40

Granolabar – Eat Natural € 1,75

Candybar – Mars, Snickers, Twix € 1,50

Tiny Tony Chocolonely € 0,65
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Minimale afname 4 stuks
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Met de “eiwittransitie” 
wordt de overgang naar 

meer plantaardige 
eiwitten bedoeld. Op dit 

moment is het grote deel van 
het eiwit dat wij eten van 

dierlijke oorsprong: eieren, 
vlees, melk en kaas. Kies voor 

plantaardig en draag een 
steentje bij.

LET’S LUNCH

LUNCH BACK TO BASIC € 5,75

Twee rijkelijk belegde zachte bruine-, witte- of € 7,20

meergranenbollen 

HAAGSCHE LUNCH € 9,10

Drie zachte minibroodjes met passende € 10,75

belegsoorten 

1/3 BAQUETTE LUNCH € 8,40

Twee Baquettes, met luxe belegsoorten € 9,75

CIABATTA LUNCH € 7,15

Twee huisgemaakte ciabatta's met beleg € 8,40

Alle lunches zijn vegetarisch

= prijs vegan



LUNCHPAKKET BASIS € 5,95

Twee belegde bollen | capri sun

LUNCHPAKKET LUXE € 8,95

Twee bollen | krentenbol | candybar € 9,95

handfruit | capri sun

Alle lunches zijn vegetarisch

= prijs vegan

LET’S LUNCH

Het mediterraan dieet 
is een manier van gezond eten 

die gebaseerd is op de 
traditionele keuken van landen 

die aan de Middellandse Zee 
grenzen. Het is rijk aan 

groenten, fruit, volle granen, 
bonen, noten en zaden, en 

olijfolie.
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DIEETBOX € 11,90

Heeft u allergieën of dieetwensen? Hiervoor hebben

wij speciaal een apart ingepakte en verzegelde box

volledig afgestemd op uw wens. Deze box bestaat uit twee 

luxe broodjes met beleg en garnituren.

SIDE DISHES
Soep van de dag, vegetarisch € 2,20

Oesterzwam kroket € 2,30

Rundvlees kroket € 2,30

Broodje kroket € 3,20

Saucijzenbroodje rundvlees € 2,00

Saucijzenbroodje van de vegetarische slager € 2,35

Vegan hotdog van de vegetarische slager € 5,45
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LET’S LUNCHVijf tips om 
je vitaliteit te verbeteren

• Eet gezond. Het 
klinkt cliché, maar het 

effect van gezonde 
voeding reikt ver

• Ga stress te lijf. Te veel 
of langdurige stress is 

niet goed voor je vitaliteit

• Beweeg voldoende

• Slaap genoeg

• Maak prioriteiten



Onderstaand treft u een selectie van onze salades en wraps. 

Het volledige assortiment kunt u vinden in de webshop via Order Direct.

AZIATISCHE SALADE * € 7,15

Soja boontjes | sugarsnaps 

QUINOA SALADE * € 7,15

Amandelen | edamame boontjes

GEITENKAAS SALADE * € 7,15

Geroosterde groenten| hazelnoot | balsamico

ZALM WRAP * € 5,35

Met gerookte zalm | cream cheese | bieslook | ui

SPINAZIE MET PITTIGE SEITAN WRAP * € 5,35

Met Spinazie | seitan

CAPRESE WRAP * € 5,35

Tomaat | mozzarella | basilicum

* 48 uur van te voren bestellen
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SALADS & WRAPS

EAT
GOOD
FEEL

GOOD
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DRINK O’CLOCK
ALCOHOLVRIJ DRANKENPAKKET BASIC € 2,60

Bier 0,0% | Radler| alcoholvrije huiswijn | gem. prijs per consumptie

frisdrank | vruchtensap| healthy water

ALCOHOLVRIJ DRANKENPAKKET LUXE € 5,45

Bier 0,0% | Radler | alcoholvrije huiswijn | gem. prijs per consumptie

craft soda’s | vruchtensap | healthy water |

alcoholvrije gin & tonic | SOOF limonades

ALCOHOLHOUDEND DRANKENPAKKET € 2,60

Bier | huiswijn | frisdrank | vruchtensap | gem. prijs per consumptie

healthy water

BUBBELS

Prosecco/alcoholvrije prosecco, per fles € 22,50

De dranken zijn op nacalculatie, genuttigde dranken en geopende flessen/pakken 
worden aan u doorbelast. Prijzen zijn exclusief statiegeld.
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FINGERFOOD
FORMAGGIO (30 STUKS) € 48,00

Manchego | Napoli | jonge kaas | oude kaas | geitenkaas

VEGGIE DELIGHT (30 STUKS) € 69.50

Volkoren pita shoarma royal | creamcheese lollie met walnoten |

BBQ pizza smokey Goodness

TASTY VEGAN (30 STUKS) € 68,50

Tempura van bloemkool met dip | carrot flatbread met roomkaas, dadel en walnoten | 

Ovale tumbler met atjar, vegan sate, uitjes en pinda dressing

MINI WRAP PLANK (30 STUKS) € 48,00

Wrap caprese | wrap Dahl kokos creme | wrap pittige pulled seitan |

wrap geroosterde pompoen, ruccola en cashew noten 



AMSTERDAMSE PLANK (30 STUKS) € 30,70

Ossenworst | grillworst | gekookte worst | oude kaas | jonge boerenkaas

geserveerd met grove mosterd

VEGAN TREATS (30 STUKS) € 62,50

Breekbrood met muhamara | mini bao poa cream cheese en gedroogde tomaat | pita met 
veganistische shoarma | mini quinoa salade

MIDDLE EASTERN BITES (30 STUKS) € 72,50

Dadel met roomkaas | mini lams kofte met cacik |flatbread met hummus en gegrilde 
paprika |kipspiesje met ras el hanout|gepofte aubergine met feta, amandelen en munt
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FINGERFOOD
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BORREL BITES

Mix van rustiek breekbrood met aioli € 8,45

Crudité met humus € 8,45

Groentechips met yoghurt dip € 8,45

Huisgemaakte grote kaasstengels € 8,45

Portie luxe ongezouten noten, 200 gr € 7,20

Arabische amandelen € 8,45

Soya Bites we Love € 1,50 p.s.

BORRELHAPJES

Oesterzwam bitterballen € 1,15 p.s.

Bitterballen € 0,90 p.s.

Kaashapje € 1,15 p.s.

VEGANISTISCH BITTERGARNITUUR (2 STUKS P.P.) € 2,15 p.p.

Waaronder Falafel | vegan nuggets | vegan bitterballen | vlammetjes

geserveerd met zoetzure dip en grove mosterd

AZIATISCH BITTERGARNITUUR (3 STUKS P.P.) € 4,50 p.p.

Waaronder Kare age | tatsuta kip | mini loempia | samosa

geserveerd met chilisaus

BITTERGARNITUUR KLASSIEK (3 STUKS P.P.) € 2,15 p.p.

Waaronder mini frikandellen | kipkrokantjes | kaashapjes

geserveerd met chilisaus en grove mosterd

Op locaties zonder frituur (bijvoorbeeld Amstelcampus) wordt er voor de

frituurhapjes een vervangend artikel uit de oven geserveerd.

FINGERFOOD



Locals & Icons
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Zo bruisend als Amsterdam is, zo bruisend is het lokaal aanbod.  

Cirfood brengt Amsterdam van buiten naar binnen. 
De campussen worden een bruisende wereld waar diverse 
lokale ondernemers hun prachtige producten aan de man 
brengen. Dat is de foodbeleving die wij als Cirfood, live van de 
straten van Amsterdam, samen met Local Foodies bij u naar 
binnen brengen. 

De Local Foodies staan ook voor u klaar om uw event tot een 
succes te maken, ze zijn gespecialiseerd in duurzame/gezonde 
foodconcepten, die trendy, creatief, lokaal, betaalbaar voor 
iedere beurs en vernieuwend zijn. Die dynamisch wisselen en 
meegroeien met de veranderende behoeften. 

Maak uw wensen aan ons kenbaar en wij maken voor u een 
passend voorstel samen met onze Local Foodies.

Voor al uw “op maat” wensen kunt u contact opnemen met 
onze sales afdeling:
salesbanqueting.nl@cirfood.com

WISHES

mailto:salesbanqueting.nl@cirfood.com
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Al deze Amsterdamse iconen zijn uiteraard 
ook opgenomen in ons assortiment. 

Sommige nog in een opstartfase zoals de 
Amsterdamse Frisdrank Fabriek. Nu al niet 
meer weg te denken uit de foodies wereld 
met hun bijzonder lekkere en gezonde craft
sodas.

t ‘Lievertje, het groene hart van het Spui met 
hun prachtige bloemen, verzorgen de fleurige 
aankleding van onze banqueting partijen.

Banketbakkerij Arnold Cornelis, een begrip in 
Amsterdam met alleen maar lekkere dingen.

Van Dobben al sinds 1945 de smaakmaker 
van de aangeklede borrel. Alle borrels 
worden goud met Van Dobben.

Het piepkleine zaakje De Laatste Kruimel, het 
zijn de taarten en quiches waar het om draait 
maar de broodjes zijn ook werelds. De  
etalage is om te watertanden.

Bouwerij ‘t IJ, gebrouwen bier van 
Amsterdams leidingwater, al meer dan dertig 
jaar karakteristiek Amsterdams bier.De Laatste Kruimel
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De algemene voorwaarden van Cirfood zijn van toepassing op alle banqueting. 
Deze zijn op te vragen bij uvahvabanqueting.nl@cirfood.com

Bestellen

U kunt tot uiterlijk 12:00 uur voorafgaand aan de dag van uitvoering reserveren via 
onze bestelsite. Wilt u na 12:00 uur een bestelling plaatsen, dan verzoeken wij u 
contact op te nemen met ons banqueting team.

Wijzigen of annuleren van de reguliere banquetingservice

Tot 12:00 uur op de werkdag voorafgaande aan de uitvoering kunt u uw bestelling 
kosteloos wijzigen of annuleren. Bestellingen, die na 12:00 uur worden geannuleerd 
belasten wij voor 100% door.

Wijzigen of annuleren van de banquetingservice op maat

Voor recepties, speciale lunches, diners, jubilea en andere services op maat, moet 
een wijziging of annulering uiterlijk 5 werkdagen voor de dag van de uitvoering 
doorgegeven worden.

Reserveringen die binnen 5 werkdagen voor de dag van uitvoering worden 
geannuleerd worden afhankelijk van de aantallen en complexiteit doorbelast.

Wij verzoeken u wijzigingen of annuleringen per mail door te geven op het volgende 
mailadres: uvahvabanqueting.nl@cirfood.com . Vermeld in deze e-mail alstublieft 
de datum van de bestelling en de referentie van de offerte. Bij annuleringen of 
wijzigingen binnen 1 werkdag voor uitvoering vragen wij u ons telefonisch op de 
hoogte te stellen.

Banquetingservice buiten de reguliere onderwijstijden .

Ook buiten de reguliere onderwijstijden is er banquetingservice mogelijk. Hiervoor brengen wij 
personele kosten in rekening op basis van nacalculatie.

Servicetijden maandag t/m vrijdag: 08:00 – sluitingstijd locatie van service.

Tarievenoverzicht per uur (inclusief BTW):

Horeca medewerker

Supervisor

Maandag t/m vrijdag: 07:00 – 24:00 € 41,30

Zaterdag 07:00 – 24:00 € 50,80

Zondag 07:00 – 24:00 € 63,20

Banqueting manager

Maandag t/m vrijdag: 07:00 – 24:00 € 52,00

Zaterdag 07:00 – 24:00 € 61,10

Zondag 07:00 – 24:00 € 74,90

Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en inclusief kosten voor het wegbrengen en ophalen binnen de 
servicetijden. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Indien van toepassing, wordt de huur van glaswerk, 
servies e.d. aan u doorbelast (na overleg).

CONDITIONS STAFF

mailto:uvahvabanqueting.nl@cirfood.com
mailto:uvahvabanqueting.nl@cirfood.com
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