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BENVENUTO,

CIRFOOD gelooft in eerlijk en echt eten 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 en de 
borrelarrangementen. Ook zijn hier alle voorwaarden en kosten terug 
te vinden.

Culinaire groet,
Het CIRFOOD banquetingteam
uvahvabanqueting.nl@cirfood.com
020 595 3878 / 020 595 3879

Alle tarieven zijn incl. btw & bezorging
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CIRFOOD
maatstaven



BUT FIRST COFFEE 
Koffie 6.75

Geserveerd vanuit een thermoskan

Thee 4.76  

Geserveerd vanuit een thermoskan

Luxe Thee 7.10

Verse munt & honing
Geserveerd vanuit een thermoskan 

Nespresso arrangement 25,40

Professionele Nespresso machines met diverse cups

Biologische thee wordt verbouwd zonder 
dat er pesticiden aan te pas komen. De 
organische theeplanten worden bewerkt 
met koemest, boombladeren en snoeisel in 
plaats van met giftige bestrijdingsmiddelen 
om ze op een natuurlijke manier te laten 
groeien.
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“Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een 
betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven 

van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. 
Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging.  

Samen maken we de wereld eerlijk, met gelijke kansen voor  
iedereen”

- Max Havelaar



FOR A GOOD START
Healthy Breakfast 4.10

Mini yoghurt, plakje bananenbrood

Vitamin Boost 10.85

Fruitkist vol handfruit, bananen, appels, mandarijnen 

Bananenbrood 1.65
Meergranen croissant 1.55
Roomboter croissant 1.40
Vegan Speculoos 0.40
Vegan Appelflap 1.65
Roomboterkoekje 0.40
Flapjack haver 1.55
Muffins 2.40
Carrotcake 1.55
Lemoncake 1.55
Mini muffins – chocolade & vanille 0.55
Tiny Tony Chocolonely 0.60
Candybar – Mars, Snicker, Twix 1.30
Nakd Bar 1.10
Granola bar – Eat Natural 1.50

SWEET TOOTH 
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Luxe gebak en taarten kunnen wij ook verzorgen. Hiervoor werken we samen met een 
lokale bakkerij. Graag ontvangen we in ieder geval 48 uur vooraf, een aanvraag zodat we 
een passend voorstel kunnen opstellen.



LET’S LUNCH 
Al onze lunchgerechten zijn verkrijgbaar in vegetarisch, vegan of niet vegetarische variant. Prijs 
per persoon. Meerprijs Vegan aangeduid met  

Back to basic 5.00 6.20

Twee rijkelijk belegde zachte bruine-, witte- en meergranenbollen

Haagsche lunch 7.85 9.30

Drie zachte minibroodjes met passende belegsoorten

Krokante lunch 8.15 8.45

Twee luxe broodjes, keuze uit waldkorn, maisbol, meergranenbol                                 
of ciabatta met luxe belegsoorten

Pistolet 6.20 7.25

Twee krokante pistoletten met beleg

Sandwiches 6.45 7.55

Desembrood van eigen bakker met rijkelijk beleg, 2 stuks
Per persoon verpakt

Baguette 8.25 9.30

Twee goed belegde halve baguettes

Lunchpakket basis 5.20

Twee bollen met kipfilet en kaas, water en fruit

Lunchpakket luxe 7.80

Twee pistoletjes met kipfilet en kaas, krentenbol, candybar,                                           
capri sun en handfruit
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Vislunch 10.35

Wisselende vis special van MSC goedgekeurde soorten, 2 stuks

*Zalm Wrap 4.65

Met creamcheese

*Indonesische Wrap 4.10

Met Sayur Lodeh, groenten en tempeh

Vergaderlunch basis, 7.80

Vegetarische halve wrap, halve sandwich en mini broodje 
Per persoon verpakt

Vergaderlunch luxe 9.30

Vegetarische luxe gevulde halve wrap, halve sandwich en salade
Per persoon verpakt

Dieet Box 10.30

Heeft u allergieën of dieetwensen? Hiervoor hebben wij speciaal                               
een apart ingepakte en verzegelde box volledig afgestemd op uw wens.

Twee luxe broodjes met beleg en garnituren.

* 48 uur vooraf bestellen 6



A SALAD A DAY…
Aziatische salade 6.20

Soya boontjes en sugersnaps

Niçoise salade 6.20

Tonijn, ei, boontjes en aardappel

Pesto salade 6.20

Baby spinazie, Parmezaan en geroosterde tomaat

Voor alle salades geldt 48 uur vooraf bestellen 

SIDE DISHES
Soep van de dag 1.90
Groentekroket 2.00
Vegetarisch saucijzenbroodje 2.05
Vegan hotdog 4.70
Broodje kroket 2.75
Rundvlees kroket 2,00
Saucijzenbroodje rundvlees 1.75
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Formaggio (30 stuks)  41.60

Manchego, Napoli, jonge kaas, oude kaas en geitenkaas

Vegan bites (30 stuks)  46.80  

- Spicy tofu saté met pindadressing
- Mini Poké bowl met wakame en edamame pesto
- Bloemkool friet met yuzu mayonaise en wasabi crunch

Vegan plank (30 stuks)  46.80 

- Crostini met groenten tartaar, baba ganoush en kapperappeltjes
- Mini wrap met geroosterde pompoen, rucola en cashewnoten 
- Crostini met hummus en gepofte tomaat

Mini wrap plank (30 stuks)  41.60

- Linzen spread, geroosterde zoete aardappel
- Mozzarella, tomaat, ricotta en pesto
- Vitello tonato
- Gerookte zalm, edamame pesto
- Pulled chicken tikka massala

Amsterdamse plank (30 stuks)  26.55

Geserveerd met grove mosterd
- Ossenworst
- Grilworst
- Gekookte worst
- Oude kaas
- Jonge boerenkaas

PLATTERS
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Retro Plank (30 stuks)  41.60

- Grote dadel gevuld met roomkaas en walnoot
- Grillworst uit de oven met zilveruitjes
- Noord-Hollandse kaas met cornichon
- Gevuld eitje 
- Lamsham met gegrilde asperges 

Small bites (30 stuks)  57.20 

- Spiraal Tunnbrod met hummus en groente tabouleh
- Strudel van krab met kimchi van rode kool
- Poké bowl met edamame pesto, zeewiersalade, radijs en miso room
- Mini bloemkool pizza slice met rucola, kappertjes en Parmaham
- Tataki van kalf met zwarte bonen, dressing en papadum chips

Houtenplank (12 personen)  41.60

- Bruchetta’s en rustieke desembroodjes
- Mediterraanse dips met aioli, tapenade van zwarte olijven en                                                        
gedroogde tomaten
- Tapas prikker met gemarineerde olijven, gehakballetjes met                                  
pittige huisgemaakte salsa en gemarineerde gamba’s 
- Mortadella, Prosciutto di Parma, Spinata Romana en Napoli kaas

Spiesjes (30 stuks) 57.20

- Pesto, mozzarella, Serranoham
- Kriel aardappel, gerookte zalm, munt cacik
- Rolletje van courgette, gerookte kalkoen, ricotta crème, wilde   spinazie
- Geitenkaas, vijgen 
- Gamba, kruiden crunch, mango chutney 
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Asian Plank (30 stuks)  57.20

- Mini poké bowl met edamame pesto, zeewier salade en miso room
- Tataki van kalf met zwarte bonen dressing en papadum chips
- Tempura van bloemkool met zwarte sesam en wasabi crunch
- Guao Boa stoom broodje met pulled jackfruit en vijf spices
- Sushi omelet rolletje met warm gerookte zalm en miso crème 

Tafel bites
Mix van rustiek breekbrood met aioli 7.30
Arabische amandelen 7.30
Huisgemaakte kaasstengels 7.30
Crudité met hummus 7.30
Groentechips met yoghurt dip 7.30

Veganistisch bittergarnituur (2 stuks p.p.) 1.85 p.p.

Falafel, sofish, sochicken, zoetzure dip en grove mosterd

Aziatisch bittergarnituur (3 stuks p.p.) 3.90 p.p. 

Kare age, tatsuta kip, mini loempia, samosa, chilisaus 

Bittergarnituur klassiek (3 stuks p.p.) 1.85 p.p. 

Mini frikandellen, kipkrokantjes, kaashapjes, chilisaus en grove mosterd

Oesterzwam bitterballen 1.00 p.s.
Bitterballen 0.85  p.s.
Soya Bites We Love 1.30
Portie luxe ongezouten noten, 200gr 6.25
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Alcoholvrij arrangement basic 2.25 p.p.p.c.

Bier 0.0%, Radler, alcoholvrije huiswijn Torres Natureo, frisdrank, vruchtensap,    
healthy water.

Alcoholvrij arrangement luxe 4.70 p.p.p.c.

Bier 0.0%,  Radler, alcoholvrije huiswijn Torres Natureo, frisdrank,                  
vruchtensap, healthy water, Seedlip (alcohol vrije gin), Butch,                           
Kombutcha, SOOF limonades. 

Alcoholhoudend arrangement 2.25 p.p.p.c.

Hertog Jan bier, huiswijn, frisdrank, vruchtensap, healthy water. 

DRINK O’CLOCK
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Bij alle arrangementen geldt een nacalculatie en aangebroken flessen tellen als consumptie. 



DRINKS
Healthy water 1 liter 3.45
Healthy water met SOOF limonade 1 liter 4.45
IJswater 1 liter 1.85
Groentesappen 0.25 liter 2.70
Jus d’orange 1 liter 3.40
Verse Jus d’orange 0.25 liter 2.35

Alpro Soya drink plantaardig 0.25 liter 2.35
Arla biologische halfvolle melk 0.25 liter 0.95
Arla biologische halfvolle melk 1 liter 3.00
Arla biologische karnemelk liter 0.95
Arla biologische karnemelk 1 liter 3.00

Frisdrank, blikje 1.45
Kombutcha flesje 3.45
Russel & Co ginger ale en tonic 3.10 
Chaudfontaine plat of bruisend 0.50 liter 1.55
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De Kombutcha, gebrouwen op basis van 
fermentatie en pure ingrediënten. Is van de 
makers van Brandt& Levie .

Russel & Co was de eerste tonicfabrikant ooit 
in Nederland  (1887). De fabriek was 
gevestigd in Rotterdam.



FROM THE BUFFET 
Wij bieden een uitgebreid aanbod van verschillende gerechten en buffetten. Neem 
contact op met ons banquetingteam om uw wensen en ideeën te bespreken. Wij 

houden altijd rekening met speciale wensen zoals vegetarisch of veganistisch, halal, 
gluten- en/of lactosevrij. 

Buffet voorbeelden: 

Hollands stamppotbuffet 
Italiaans pastabuffet
Spaans tapasbuffet

Indonesische rijsttafels
Dessertbuffet
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Vegetarische voeding is voeding waar niets in zit van het gedode 
dier. Dit betekent dat er geen vlees, vis, insecten of gevogelte in 
zit. Daarnaast zit er in echt vegetarisch eten ook geen slachtafval, 
zoals gelatine of niet-vegetarisch stremsel of ander verstopt vlees 
in het eten.

DINEREN OP EEN BIJZONDERE LOCATIE
Heeft u een externe locatie gevonden waar u graag de 

catering wilt laten verzorgen? Dan zijn wij uiteraard ook 
graag van de partij! Denk bijvoorbeeld aan een Walking 

Diner, een tapasdiner of een warm en koud buffet. Vraag ons 
naar de mogelijkheden. Wij werken voor deze buffetten ook 

samen met onze lokale ondernemers.



SPREADS & TOPPINGS
Vegetarisch beleg Jonge Kaas 

Mozzarella 
Oude kaas
Komijnenkaas 
Bieslook roomkaas 
Roombrie 
Eiersalade 
Geitenkaas
Omelet 
Gegrilde groenten 

Vegan beleg Vegan tonijnsalade vegetarische slager 
Vegan filet american 
Bietenhummus met seizoen groenten
Kikkererwten ras el hanout
Sajoer Lodeh (Indonesische groenten)
Oriëntaalse paddenstoelen
Gado gado met geroosterde pinda`s
Dahl kokos Crème
Gemarineerde tofu met spinazie
Pulled jackfruit

Vlees belegsoorten Gerookte kipfilet
Filet americain 
Pastrami
Cervelaat 
Achterham 
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Door FSC disposables te gebruiken, dragen we direct bij aan 
de bescherming van onze wereldwijde bossen en aan een 
gezonde leefomgeving voor mens en dier wereldwijd. 



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 
Maandag t/m vrijdag: 07:00 – 24:00 26.68
Zaterdag 07:00 – 24:00 35.24
Zondag 07:00 – 24:00 43.42

Supervisor
Maandag t/m vrijdag: 07:00 – 24:00 35.73
Zaterdag 07:00 – 24:00 43.95
Zondag 07:00 – 24:00 54.70

Banquetingmanager
Maandag t/m vrijdag: 07:00 – 24:00 45.03
Zaterdag 07:00 – 24:00 52.85
Zondag 07:00 – 24:00 64.81

Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en inclusief kosten voor het wegbrengen en 
ophalen binnen de reguliere bezorgtijden. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. 
Indien van toepassing, wordt de huur van glaswerk, servies e.d. aan u doorbelast 
(na overleg).
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Disclaimer: foto’s zijn door CiIRFOOD zelf geschoten 
en geven  een sfeerimpressie van de gerechten.

VOORWAARDEN

Bestellen

U kunt tot uiterlijk 13:00 uur voorafgaand aan de dag van uitvoering reserveren via onze 

bestelsite. Wilt u na 13:00 uur een bestelling plaatsen, dan verzoeken wij u contact op te 

nemen met ons banqueting team. 

Wijzigen of annuleren van de reguliere banquetingservice

Tot 13:00 uur op de werkdag voorafgaande aan de uitvoering kunt u uw bestelling 

kosteloos wijzigen of annuleren. Bestellingen, die na 13:00 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.



BUON APPETITO


