&
S
R
E
V
D
J
I
T
L
A

T
K
A
A
M
E
G
S
I
U
H
P

MA
G
N
I
T
UE

BANQ

BLAUW

BLAUW
&
S
R
E
V
ALTIJD
KOFFIE EN THEE
Koﬃe & thee arrangement
€ 3.95 p.p.
Koﬃe en thee vers voor u bereid bij de espressobar
door onze barista’s. 2 kopjes per persoon.
Zalig ontvangst arrangement
€ 6.95 p.p.
Koﬃe en thee vers voor u bereid bij de espressobar
door onze barista’s met daarbij een selectie diverse
zoetigheden. 2 kopjes per persoon
ONTBIJT
Nederlands ontbijt
€ 8.50 p.p.
croissant | belegd zacht broodje | ei | jus | melk
Grand ontbijt
€10.50 p.p.
croissant | luxe minibroodjes | ei | jus | melk |
yoghurtjes of fruitsalade | smoothie
DRINKS
Tafelwater
Fles spa bruisend en/of plat
Frisdrank assortiment
ﬂesje frisdrank per stuk 0.5 ltr.
ZOETIGHEDEN
Fijne patisserie
Assorti luxe patisserie
Snoeppotje
Assorti snoep
Zoetigheden
Assorti bake oﬀ zoetigheden

€ 3.70 p. ltr.
€ 2.95 p.p.

€ 3.50 p.p.
€ 2.45 p.p.
€ 2.50 p.p.

LUNCHES
Lunchtime
€ 10.95 p.p.
2 harde broodjes | soep | smoothie | melk of jus
Geserveerd op een ingedekte tafel of in de zaal.
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Healthy
maaltijdsalade | soep | smoothie

€ 10.95 p.p.

Lunch Trendy
€ 13.25 p.p.
2 harde broodjes | dagsnack | melk of jus |
smoothie | soep
Geserveerd op op een ingedekte tafel.
Lunch Sandwich
€ 15.95 p.p.
3 harde en zachte broodjese | dagsnack |
smoothie | soep| melk of jus
Lunch Buﬀet Restaurant
All-in lunch vanaf het buﬀet

€ 11.95 p.p.

Lunch TO GO
€ 9.50 p.p.
belegd hard en zacht broodje | candy bar |
handfruit | vers sapje
LUNCH BREAKS
Luxe warme snack van de dag
Protein break
Yoghurt/kwark met fruit
BORREL
Bitterballen
Bittergarnituur
Brood met dippings
Boerenbroodhapjes
Chips & Dips
Kaas& Worst
Tapasplank

€ 3.50 p.p.
€ 2.95 p.p.

€ 2.50 p.p.
€ 2.50 p.p.
€ 4.95 p.p.
€ 5.15 p.p.
€ 2.95 p.p.
€ 3.95 p.p.
€ 6.50 p.p.
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U heeft één aanspreekpunt die alles naar uw wensen verzorgd. De locatieverantwoordelijke
regelt alles precies zoals u dit wenst. De banquetingservice wordt verzorgd op werkdagen
tussen 08:30 en 17:00, maar in overleg is het mogelijk om ook buiten de reguliere
verstrekkingstijden service te verlenen. Hiervoor zijn wij genoodzaakt extra personeelskosten
in rekening te brengen. Genoemde prijzen in deze banquetingmap zijn inclusief BTW.
Maatwerk
Al hetgeen in deze banquetingmap staat beschreven is slechts een beknopte weergave van
de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. Door onze 90 jaar culinaire ervaring zijn we in staat
om de beste evenementen te organiseren. Graag denken wij daarin met u mee.
Reserveringsprocedure
Voor uw aanvraag kunt u een e-mail sturen naar restaurant@blauw073.nl. Banquetingservices
kunnen tot 12.00uur de dag voorafgaand aan uw partij aangevraagd worden. Vervolgens
sturen wij u een oﬀerte toe die telt als garantie voor uw aanvraag. Wanneer u de oﬀerte
schriftelijk aan ons bevestigd heeft, is uw reservering deﬁnitief.
Wilt u iets aanvragen wat niet in deze banquetingmap voorkomt? Laat het ons dan even
weten, in de meeste gevallen kunnen wij u van dienst zijn!
Annuleringsprocedure
De meeste aanvragen kunnen kosteloos geannuleerd worden wanneer dit minimaal 24 uur
voor de op de oﬀerte aangegeven aanvangstijd geschiedt.
Leidend in de annuleringsprocedure zijn de voorwaarden zoals beschreven in de Uniforme
Voorwaarden Horeca, die te vinden zijn op de website van Koninklijke Horeca Nederland en
ook op te vragen zijn bij uw contactpersoon.
Contactgevens
restaurant@blauw073.nl
Amerikastraat 3
5232 BE ‘s-Hertogenbosch
073 303 2782

