
Menukaart 2021 
 

Bio Base Europe Training Center 

Centrum voor duurzame economie en technologie  

 

  

 

 

http://www.bbetc.org/


 

  Menukaart Bio Base Europe Training Center 2021 -  V1 

 

Bio Base ‘’Duurzaam’’  
Soep van de dag  

Sandwiches van gesorteerd brood 

bestaand uit zuurdesembrood, 

speltbrood en waldkornbrood 

belegd met een assortiment van: 

- Hollandse boerenkaas 

- Salade van duurzame kip 

- Salade van vrije uitloop 

eieren  

 

Dranken  

Zuivel en sap Sinasappelaere  

Half volle melk van de boer  

Verse karnemelk 

 

€18,30 p.p.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Lunch (tijdelijk vervangen door lunchapkketten ivm COVID-19) 

Bio Base ‘’Mini’’  
Half open belegde mini broodjes (6 p.p.)     

Broodjes assortiment van:  

- Gerookte zalm  - Krab  

- Tonijn   - Kaas 

- Brie   - Ham  

- Selderij   - Rosbief 

Dranken 

Melk en Jus d’orange  

€11,65 p.p. 

Stokbroodjes 

Half stokbroodje   ½    ¼  
Club Kaas    € 5,50   € 3,80 

Club Breijdelham    € 5,50   € 3,80 

Club Kaas/Ham  € 5,50                 € 3,80 

Club Salami    € 5,60                     € 3,95 

Club Tonijn   € 5,60    € 3,96 

Club Ei-bieslook  € 5,20       € 3,60                

Club Filet-Americain  € 6,30                 € 4,35  

Club Gerookte zalm  € 7,95    € 5,75 

                  
       

Losse broodjes 

op schaal: 

Gevarieerd belegd 

naar wens 

€ 3,10 per stuk 
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Bio Base ‘’Standaard’’ 
€12,40 p.p 
 
Soep van de dag.  

2 ½ broodje p.p.  

Fruitmand 

 

Broodjes assortiment van:  

- Broodjes Achterham 

- Broodjes Kaas 

- Broodjes salade (van de 

dag bv. krab, kip kerrie, 

eiersalade) 

 

Dranken:  

Melk en Jus d’orange  

 

 

 

 

 

 

 

Bio Base ‘’Comfort’’ 
€15,50 p.p.  

 
Soep van de dag.  

2 ½ broodje p.p.  

Fruitmand 

 

Broodjes assortiment van:  

- Broodjes achterham  

- Rozijnen bol met kaas 

- Broodje met brie 

- Broodje rauwe ham  

- Broodje gezond 

 

Dranken: 

Melk en Jus d’orange  

 
 

 

 

Biobase ‘’Luxe’’ 
€18,30 p.p.  
 
Soep van de dag.  

2 ½ broodje p.p.  

Fruit of yoghurt.  

 

Broodjes assortiment van:  

- Broodjes achterham 

- Rozijnenbol met kaas 

- Broodje Rosbief 

- Croissantje brie 

- Broodje rauwe ham  

- Broodje gezond  

- Broodje krab  

- Broodje tonijn  

- Broodje Noordzeesalade 

 

Warme snack 

 

Dranken:  

Melk en Jus d’orange  
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Warme dranken  
Koffie  

Thee (diverse smaken)       

 

€ 3,35 per dagdeel p.p.  

 

Frisdranken 

Coca-Cola 

Fanta 

Perensap 

Appelsap 

Sinaasappelsap 

Earth blauw 

Earth rood  

 

€ 1,85 per flesje 

 

     

  

 

  

  

Dranken 
Iets lekkers voor bij de koffie 
Neuzenaartjes      € 2,30  

Appelgebak      € 2,10       

Plaatcake      € 2,10  

Assortiment koffiekoeken (meest verkocht)  € 2,35 

Assortiment minikoffiekoeken    € 1,75 

Bolus       € 2,10 

Mini-bolus      € 1,45  

Appelflap       € 2,35 

Appelflap klein     € 1,45 

Petit fours      € 3,15 
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Receptiehapjes 
(kleine één-haps hapjes, 2 à 3  p.p.)                            

€ 1,25 per stuk   

 

Assortiment van:       

Bakje tonijn  

Mini pasteibakje krabsalade  

Mini pasteibakje hamparfait  

Mini pasteibakje met eiersalade  

Gevuld bakje met kipsalade  

Gevuld bakje beenhamsalade  

 

Wraps gevuld met o.a.: 

€ 1,45 per stuk 

Tonijnsalade, kappertjes en rucolasla  

Seranoham en roomkaas met zongedroogde 

tomaatjes  

Gerookte zalm met bieslookroomkaas 

 

Dranken 
Drankenassortiment van: 

- Bier 

- Wijn  

- Frisdrank  

€ 6,75 p.p. per uur   

 

Wijn (per fles)  €15,20 

 

 

 

  

Borrel en Hapjes 

Hapjes ‘Fingerfood’   
€ 1,85 per stuk  

Assortiment van: 

Sigaar van rosbief met rucola, pesto en 

Parmezaanse kaas 

Soesje gevuld met crème van Brijedelham en 

kaas 

Roggebrood met blauwe kaas en peer 

Blini met roomkaas en gerookte zalm 

Witlofschuitje met Hollandse grijze garnaal 
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Luxe amuses Amuses opgemaakt op 

porselein: 
€2,70 per stuk 
Black-tiger scampi met look 

Carpaccio van Ossenhaas met Parmezaanse kaas 

Tomaatje gevuld met roomkaas en 

rivierkreeftenvlees  

Mini garnalencocktail 

Vitello Tonato 

 

Amuses -Assortiment gemaakt in 

camembertbakje o.a.:  
€1,85 per stuk 
Mosseltjes met look                                                              

Gerookte zalm 

Spaanse Serranoham 

Asperge-hamrolletje 

Gevuld eitje 

 

Halve belegde mini-broodjes – 

€1,85 per stuk 

Hollandse kaas  

Breijdelham  

Tonijnsalade  

Rosbief  

Franse kaas  

Spaanse Seranoham  

Gerookte zalm  

Krabsalade 

Borrelplateaus (8-10 personen) 
Plateau met trio van olijven kaasvlinders en notenmelange                             € 14,10 

Plateau met kaaspuntjes, chorizo, gemarineerde olijven en notenmelange   € 21,20  

   
 



 

  Menukaart Bio Base Europe Training Center 2021 -  V1 

 

Diner 
       

  

 

 

 

Onze huiscateraar kan alles verzorgen; van simpele maaltijd van 1 gang tot meerdere gangen,  

walking dinner of zelfs live cooking en barbecues. Laat ons weten wat uw wensen zijn en wij maken een  

passende offerte.  
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*Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW 

Personeelskosten en extra 

Catering en/of gastvrouw:  

Bediening bar / catering (inclusief op- en afbouw, per persoon)    € 46,50 per uur  

 

Openstelling buiten kantoortijden om: 
Voor 7.30 uur en/of na 17.00 uur of op zaterdag (inclusief BHV)    € 72,35 per uur  

Zondagen (inclusief BHV)          € 96,45 per uur 

 

Voor de gasten:  
Fles rode of witte wijn (incl. lintje)        € 16,15 per fles  

 

Anderen wensen: 

Onze huiscateraar kan alles verzorgen. Laat ons uw wensen weten. 

 

 


