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Betaalbaar, handig & veilig
Bij Stichting Paasheuvelgroep reserveer je inclusief maaltijd verzorging.
Voor elke nacht ontvang je ontbijt, lunch en avondeten. Wij brengen het
eten naar de locatie. De groep zelf doet de afwas.

Ontbijt
On
& lunch zijn standaard, het avondeten verschilt per dag.
Jullie ontvangen een paar weken voor aankomst een e-mail waarin de maaltijdkeuze en
wensen of bijzonderheden (vegetarisch, allergieën, halal) doorgegeven kunnen worden.

KIES JE
AVONDETEN

ONTBIJT

→
STANDAARD

KIES EVENTUEEL
EXTRA’S

Bruin en wit brood
Twee soorten vleeswaren
Kaas
Zoetwaren
Koffie / thee
Melk

GEEF JE
KEUZE DOOR

Yoghurt met muesli
Fruit
Sinaasappel

€ 1,25 per persoon
€ 0,75 per persoon
€ 0,75 per persoon

EXTRA’S*

*Extra’s zijn alleen in overleg met de locatie te bestellen

LUNCH

→
STANDAARD

Bruin en wit brood
Twee soorten vleeswaren
Kaas
Zoetwaren
Fruit
Koffie / thee
Melk / karnemelk

Yoghurt met muesli
Extra fruit
Soep
Broodje kroket
Broodje groentekroket

€ 1,25 per persoon
€ 0,75 per persoon
€ 1,00 per persoon
€ 1,75 per persoon
€ 1,75 per persoon

EXTRA’S*

*Extra’s zijn alleen in overleg met de locatie te bestellen

LUNCH
PAKKET

→

De lunch kan ook meegenomen worden.
Tijdens het ontbijt kan de lunch alvast klaargemaakt
worden om het daarna in lunchzakjes mee te nemen,
met een pakje drinken. Graag wel even van tevoren
doorgeven aan de locatie

We proberen verantwoord met voeding om
te gaan. Producten met onderstaande logo's
voldoen aan het betreffende keurmerk.
Biologisch verbouwd
Fairtrade stimuleert eerlijke handel

Warme gerechten
(per groep wordt 1 menu bereid)

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

Soep

Soep

Soep

Vegetarische macaroni

Friet met kaassoufle

Vegetarische nasi

of

of

of

Macaroni

Friet met hamburger

Nasi

met Salade en Appelmoes

met Satésaus en Kroepoek

Toetje

Toetje

Toetje

DONDERDAG*

VRIJDAG

ZATERDAG

Soep

Soep

Soep

Friet met kaassoufle

Vegetarische maaltijdsalade

Vegetarische macaroni

met Salade en Geraspte

kaas

of

of

of

Friet met hamburger

Maaltijdsalade met kip

Macaroni

met Salade en Appelmoes

met broodje

met Salade en Geraspte

Knakworst of Vegaworst

Toetje

kaas

Toetje

Toetje

Vegetarisch en Halal

Vervangende maaltijd bij midweek

Menu's met dit symbool zijn vegetarisch. Voor het Friet menu zijn
aparte Halal snacks beschikbaar. Voor de overige gerechten wordt
het vegetarische menu aangeboden als Halal alternatief.

*

Verblijven jullie van maandag tot en met vrijdag dan is het in
overleg mogelijk het menu op de donderdag te vervangen door
aardappelschijfjes met kipvleugeltjes (of vegetarische burger).

Zijn er deelnemers met een allergie?
Gluten en lactose

Overige allergieën

De gluten- en lactosevrije maaltijden

Voor deelnemers met een Gluten of
Lactose allergie kunnen we 2 vervangende
avondmaaltijden verzorgen. Voor het
ontbijt en de lunch kunnen we daarnaast
glutenvrij brood aanbieden.

Voor deelnemers met een andere allergie
kunnen we helaas niet koken. Wij raden
deze deelnemers aan om zelf maaltijden
mee te nemen. Deze kunnen worden
opgewarmd in een magnetron.

1) Gluten & lactose vrije frietmaaltijd
2) Gluten & lactose vrije pasta
3) Glutenvrij brood bij ontbijt en lunch
Meerprijs € 3,75 per persoon per dag.

Barbecue pakketten
(per persoon te bestellen)

BBQ LUXE

BBQ VEGA

meerprijs € 2,75 p.p.

meerprijs € 5,75 p.p.

meerprijs € 9,75 p.p.

meerprijs € 5,75 p.p.

Kipfrikandel
Hamburger
Kipsaté stokje
Pastasalade
Knoflooksaus
Barbecuesaus
Stokbrood
Kruidenboter

Runderhamburger
Houthakkerssteak
Shaslick
Kipdij lapje
Pastasalade
Knoflooksaus
Barbecuesaus
Stokbrood
Kruidenboter

Runderhamburger
Diamant haasje
Porc Spinner
Lamsburger
Shaslick
Pastasalade
Kartoffelsalade
Barbecuesaus
Knoflooksaus
Stokbrood
Kruidenboter

Vega braadworst
Groenteschijf
Vega mixed tray
Kartoffelsalade
Barbecuesaus
Knoflooksaus
Stokbrood
Kruidenboter

BBQ BUDGET

BBQ STANDAARD

Vegetarisch

