Catering voor recepties na promoties,
oraties en afscheidscolleges
Speciaal voor alle promovendi en oratoren hebben wij aantrekkelijke
arrangementen samengesteld, deze zijn gebaseerd op de meest gekozen
onderdelen door andere promovendi en oratoren.
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Beschouwt u deze arrangementen als een opzet om uw plannen te
realiseren. Afhankelijk van aanvullende wensen of andere redenen, kunnen
wij deze arrangementen altijd uitbreiden of juist vereenvoudigen met als
doel een voorstel op maat waarover u helemaal tevreden bent.
U kunt ons bereiken via telefoonnummer 020 59 86504 of via
ons e-mail adres 808140.VUBanqueting.nl@Sodexo.com
Sodexo Banqueting
Vrije Universiteit Amsterdam
www.vu.sodexoeducation.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Promotiearrangement ‘Sweet celebration’€ 8,29 p.p.
Dit arrangement bestaat uit een kopje Fairtrade koffie en biologische thee,
een assortiment frisdrank, jus d’orange en mineraalwater.
Daarnaast serveren wij een combinatie van macarons en
mini-muffins in verschillende smaken.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Promotiearrangement ‘Lunch’ € 9,11 p.p.
Dit arrangement bestaat uit een kopje Fairtrade koffie en biologische thee,
een assortiment frisdrank, jus d’orange en mineraalwater.
Vanaf een buffet serveren wij 2 luxe minibroodjes met kaas, vleeswaren en gerookte
zalm en 1 mini koffiebroodje per persoon.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Promotiearrangement ’Drinks & Bites’ € 11,21 p.p.
Speciaal samengesteld voor de feestelijke aangelegenheid van uw promotie, een
compleet arrangement hapjes en drankjes. Bestaande uit:
Bier, witte en rode huiswijn, een assortiment frisdrank, mineraalwater
en jus d’orange. Dit arrangement wordt aangevuld met knabbelnootjes,
groentenchips, schaaltjes met Hollandse kaas & worst, schaaltjes olijven en
biologische bitterballen met mosterd (2 per persoon)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Promotiearrangement ‘Walking dinner’€ 17,78 p.p.
Speciaal samengesteld voor de feestelijke aangelegenheid van uw promotie,
Een compleet arrangement hapjes en drankjes. Bestaande uit:
Bier, witte en rode huiswijn, een assortiment frisdrank, mineraalwater
en jus d’orange.
Op de tafels plaatsen wij olijven, nootjes en groentenchips.
Tijdens de receptie serveren wij:
 Kaasstengel met serranoham
 Bouillon met paddestoelen
 Frittata met kip
 Cherry crumble pie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een extra feestelijk tintje aan uw receptie geven? Kies voor een glas prosecco bij ontvangst voor € 3,06 extra per persoon.

