
Het beste wat onze regio te bieden heeft!

Tip! Kies voor buffet Maashorst en proef 
fijne streekproducten van onder meer  
Boerderij de Bosrand uit Uden.

Eten
& Drinken

VERGADERCENTRUM



VERGADERCENTRUM

Ontvangst en pauze
Mini’s  Muffin  € 1,50
 Appelflap  € 1,50
 Saucijzenbroodje  € 1,50
 Donut  € 1,50
 Vruchtenvlaaitje  € 1,50
 Etagère gemengd  €16,50
Maxi’s  Muffin  € 2,00
 Brownie  € 2,00
 Petit four  € 2,75
 Petit four met logo  € 3,25
 Saucijzenbroodje  € 2,50
 Brabants worstenbroodje  € 2,50
 Hartig broodje  € 2,50
 Plak cake  € 1,25
 Gebak  € 3,25
 Candybar  € 1,50
Gezond  Smoothie  € 2,25
 Fruitspies  € 2,25
 Groentesticks & dip  € 3,00

Borrel en after-meeting
 Bittergarnituur warm 3 stuks  € 1,75
 Van Dobben bitterballen 6 stuks  € 4,00
 Brood met tapenade  € 3,50
 Nootjes  € 2,50
 Kaas & worst  € 2,50
 Luxe hapjes 3 stuks  € 4,50
  Cocktail van kip, Komkommer met tonijn, 

Garnaal met tomatensalsa, Wrap met 

Ardennerham, Roggebrood met brie, 

Spiesje mozzarella, tomaat en basilicum

 Canapes 3 stuks € 3,00
  o.a. Zalmsalade, Tonijnsalade, Brie, 

Filet American, Zalm Kip honingsalade, 

Zalm, Gerookte kip

Arrangementen
Koffie deluxe  € 7,- p.p. per dagdeel
 Onbeperkt koffie, thee en ijswater
 Ochtend:  
 kruidkoek, londacaramel, nougat
 Middag:  
 roomsoesjes, londacaramel, bonbons

Lunch en ontbijt
Efficiënt   € 14,50 p.p.
  Handzame lunch tijdens uw overleg: 

mix van belegde minibroodjes, 
wraps, sandwiches en een zoete hap, 
geserveerd met melk en jus d’orange.

Break    € 14,75 p.p.
  Buffet bestaande uit soep van de dag, 

harde en zachte broodjes, witte en bruine 
broodsoorten, kaas, vleeswaren, vis, 
salades en handfruit, geserveerd met  
jus d’orange, melk en karnemelk.

Maashorst  € 16,95 p.p.
  Duurzaam buffet bestaande uit 

soep, biologisch brood, verantwoord 
beleg, geserveerd met regionale 
vruchtensappen, melk en karnemelk.

Proeverij  € 16,95 p.p.
  Lunch bestaande uit cappuccino  

soepje (wisselend), luxe belegde  
pinchos (b.v. carpaccio, vitello tonnato, 
gerookte zalm), vers fruit smoothie  
en een chocolademousse, geserveerd 
met regionale vruchtensappen,  
melk en karnemelk.

PRIJSLIJST
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Diner
Bourgondisch buffet  € 22,50 p.p.
  Beenham uit de oven, Parijse 

aardappeltjes, quiche Lorraine, 
varkenshaas in ham gerold, verse 
seizoensgroenten, diverse salades 
onder meer aardappel, stokbrood  
met kruidenboter.

Oosters buffet  € 25,- p.p.
  Nasi goreng, bami saté, seroendeng, 

atjar, pittige sambalboontjes, kip 
met ananas in pittige saus, zoetzure 
komkommersalade, zacht gekruid 
rundvlees met ketjapsaus, kroepoek.

Chef-kok
  Heeft u wensen die hier niet vermeld 

staan? Het IBN Vergadercentrum heeft 
een eigen chef-kok die gerechten op 
maat verzorgt. Informeer naar  
de mogelijkheden.

Drank
Koffie    € 1,75
Thee    € 1,75
Cola    € 2,25
Cola light  € 2,25
Sinas    € 2,25
Cassis    € 2,25
Rivella    € 2,25
Jus d’orange  € 2,25
Chaudfontainne blauw  € 2,60
 per fles van 500 cc
Chaudfontainne rood  € 2,60
 per fles van 500 cc
Bier    € 3,-
Wijn    € 3,25
Wijn    € 15,-  
 per fles

Los te bestellen
  Broodje kroket  € 2,25
 Quiche  € 2,50
 Worstenbroodje  € 2,50
 Soep van de dag  € 2,50
 Handfruit  € 1,50


