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Waar ben je
naar op zoek?
Vergaderen

Diner

Banqueting
richtlijnen

Ontbijt

Drinks

Break

Borrel & bites

Producten met
een verhaal

Lunch

LEGENDA

De grijze iconen geven de allergenen aan - kruisbesmetting van allergenen is helaas nooit 100% uit te sluiten.
Gluten

Vis

Noten

Sesam

Weekdieren

Schaaldieren

Pinda

Selderij

Sulfiet

Melk (incl. lactose)

Ei

Soja

Mosterd

Lupine

Producten met een verhaal

- Veganistisch of veganistische optie beschikbaar
- Vegetarisch of vegetarische optie beschikbaar

vegan
vega

VRAGEN?

Bel 020 723 25 62 of stuur een e-mail
naar johnny.river@hutten.eu of vraag
het aan de samenwerkers in het
restaurant.

Vergaderen
Koffie en thee
4.35 p.p.p.u.
Kannen verse koffie en thee met condimenten
(melk, suiker en zoetjes).
Vanaf 10 personen
Koffie en thee van Espressobar
Kannen verse koffie of thee
Mineraalwater
Flessen Spa Intens en Spa Reine.
Vanaf 4 personen

4.45 p.p.
3.85 p.p.p.u.

Uit de bakkerij
Onze bakkers hebben een gehoor
beperking. Dus gebruiken ze
hun handen des te meer. Om
te communiceren en al dat
ambachtelijke lekkers te kneden, rollen
en bakken. Met de beste ingrediënten.
We bake the world a better place!
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Ontbijt
ONTBIJTARRANGEMENT
Vanaf 10 personen

Continental Breakfast vega
Internationaal ontbijt met versgebakken baguette,
roombotercroissant, roomboter en jam.
Geserveerd met verse jus d’ orange en koffie
of thee naar keuze.
8.45 p.p.
Deluxe - Geserveerd met ham, kaas
en een gekookt ei.
9.95 p.p.

geymio
French Breakfast vega
Versgebakken roombotercroissants
en yoghurt met vers fruit.

6.90 p.p.

gem
Overnight Oats Mix vega
Divers aanbod van Overnight Oats.
Geserveerd met een verse jus d’ orange.

5.20 p.p.

gpymfn

Allergeninformatie van de diverse sappen wisselt en wordt
hier niet benoemd
Ontbijt  Banquetingservice Hutten

Break
YOGHURT

FRUIT & GROENTE

Vanaf 4 personen
Yoghurt met fruit vega
Frisse yoghurt met verse fruitsalade.

2.50 p.p.

m
Yoghurt met muesli vega
Frisse yoghurt met krokante muesli.

1.70 p.p.

gmn
Yoghurt met granola vega
1.80 p.p.
Frisse yoghurt met krokante appel-kaneelgranola.

Divers handfruit vegan
0.90 p.p.
Keuze uit appel, banaan, sinaasappel, peer en/of kiwi.
1 stuk per persoon. Vanaf 1 persoon
2.00 p.p.
Verse fruitsalade vegan
Per portie, ca. 150 gram.
Vanaf 1 persoon
2.55 p.p.
Crudités vega
Gesneden groenten met verschillende dips.
Vanaf 10 personen - Allergeninformatie wisselend

eymiof

gm
DRANKEN

Diverse verse sappen en smoothies vega 2.80 p.p.
Keuze uit diverse verse sappen en smoothies.
Vanaf 4 personen - Allergeninformatie wisselend

h
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ZOETE BREAK
Vanaf 6 personen

2.25 p.p.
Diverse repen vega
Keuze uit diverse repen van Nakd en Eat Natural.

vpym
HARTIGE BREAK
Vanaf 1 persoon

Brabants worstenbroodje 

2.85 p.p.

h gem
Vegetarisch worstenbroodje vega

3.20 p.p.

h geyms
Saucijzenbroodje 

4.30 p.p.

geym
Kaasbroodje vega

2.65 p.p.

gem
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Lunch
Zachte broodjes 
8.45 p.p.
Diverse zachte broodjes met ambachtelijke
vleeswaren, kaas en huisgemaakte broodsalades.
Met jus d’orange.
9.70 p.p.
Vanaf 4 personen

Sandwiches
Sandwiches met ambachtelijke vleeswaren,
kaas, vis en huisgemaakte broodsalades.
Met jus d’orange.
Vanaf 4 personen

h

h

Mini-broodjes
8.30 p.p.
Diverse zachte mini-broodjes met ambachtelijke
vleeswaren, kaas, huisgemaakte broodsalades
en spreads.
Met jus d’orange.
9.50 p.p.
Vanaf 4 personen

Club Sandwiches 
9.90 p.p.
Keuze uit diverse versbelegde club sandwiches
met gerookte kipfilet, tonijnsalade, romige brie
en Meijerijham met jonge kaas.
Vanaf 4 personen

h
Wraps 
8.45 p.p.
Diverse wraps met ambachtelijke vleeswaren,
kaas, vis en huisgemaakte broodsalades.
Met jus d’orange.
9.70 p.p.
Vanaf 4 personen

h

7.95 p.p.
9.20 p.p.

Baguettes
9.70 p.p.
Keuze uit diverse versbelegde stokbroden
met pastrami, makreel, eiersalade en gerookte kipfilet.
Vanaf 4 personen
Broodje kroket
Zacht wit bolletje met een ambachtelijke
draadjesvleeskroket.

2.70 p.p

h gym
Lunchtas to go 
6.90 p.p
Handige draagtas met een verpakte sandwich,
sapje en een stuk fruit.

h
Allergeninformatie wisselt en wordt hier niet benoemd
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SALAD BOWL
Vanaf 4 personen

Salad bowl Panzanella vega
Frisse Italiaanse broodsalade met focaccia,
tomaatjes, mozzarella en verse basilicum.
Geserveerd met diverse sappen.

8.40 p.p

gmf
Salad bowl Caesar salad 
8.40 p.p
Caesarsalade met malse kipfilet, knapperige
Romeinse sla, ansjovisreepjes met een frispittige
dressing en Parmigiano Reggiano.
Geserveerd met diverse sappen.

gevmo
Salad bowl Jewelled Couscous vega 
8.40 p.p
Couscoussalade met zoetzure cherrytomaatjes,
knapperige gele paprika en zwarte olijven
met platte peterselie en een frisse dressing.
Geserveerd met diverse sappen.

g
Salad bowl Nicoise 
8.40 p.p
Salade Nicoise met duurzaam gevangen tonijn,
haricots verts, ansjovisreepjes, zwarte olijven,
een ei en een lichtzure dressing.
Geserveerd met diverse sappen.

evf
Allergeninformatie van de diverse sappen wisselt en wordt
hier niet benoemd
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Diner
BUFFET

Vanaf 4 tot 25 personen
13.95 p.p.
Italiaans buffet vega
Diverse pasta’s te combineren met bolognese,
carbonara, champignonsaus, kaassaus,
peperonata en tomatensaus.

h gevymf
Frans buffet vega
17.75 p.p.
Gekonfijte krieltjes en mousseline met groene
kruiden te combineren met aubergine, courgette
en tomaat, gevogelte in romige paddestoelensaus
en varkenshaasmedaillons in mosterdsaus.

h geymof
Indonesisch buffet vega
17.75 p.p.
Vegetarische bami en nasi te combineren met
babi pangang, kipsaté in satésaus en foe yong hai.

h gepymiof

Allergeninformatie van de dranken wisselt en wordt hier niet
benoemd
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Drinks
Vanaf 10 personen
Non-alcoholische dranken
2.55 p.p.p.u.
Spa Intens, Spa Reine, Spa Touch, Pepsi, Sisi,
Seven Up en Hero Cassis.
Diverse wijnen
3.80 p.p.p.u.
Keuze uit Marques de Riazan Tempranillo wijn;
Grenache rosé wijn, Shiraz rode wijn
en Verdejo Sauvignon Blanc witte wijn.
Bier
Bavariabier in fles.

2.60 p.p.p.u.

Speciaalbier 
3.95 p.p.p.u.
Diverse speciaalbieren met keuze uit blondbieren,
tripelbieren, dubbelbieren, zomerbieren, witbieren,
Jopen speciaalbieren en La Trappe speciaalbieren.

Allergeninformatie wisselt en wordt hier niet benoemd
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Borrel & bites
Brabantse gehaktballetjes - 3 stuks 
Brabantse gehaktballetjes met speciaalsaus.

BITES

Vanaf 6 personen
Koude hapjes assortiment
6.25 p.p.
Assortiment van verschillende koude hapjes
zoals mini wrap met carpaccio, roggenbrood
met Heksenkaas, vijgenbrood met Vitello,
Blini met veganistische filet americain
en olijventoast met tonijnsalade.

gevymiosf
Bittergarnituur - 3 stuks
Bittergarnituur met Franse mosterd,
romige mayonaise en curry.

2.30 p.p.

2.30 p.p.

geyiof
Oven bites
4.65 p.p.
Diverse ovenhapjes met Thaise kip pinchos,
falafel spiesjes, Italiaans gehaktballetje,
knoflook Gamba, oriëntal saus en mayonaise.

gky
Chicken wings cajun - 2 stuks
Cajun chicken wings met BBQ-saus.

4.50 p.p.

gyiof

geymio
Bitterballenmix - 3 stuks
2.30 p.p.
Mix van diverse bitterballen (incl. vegetarische opties)
met Franse mosterd en romige mayonaise.

Nachos vegan
2.90 p.p.
Tortillachips met romige guacamole, salsa,
jalapeñopepers en plantaardige cheddarkaas.

f

hgeymio
Vegetarische bitterballenmix vega
3 stuks
Mix van diverse vegetarische bitterballen
met komkommer- en limoenmayonaise.

2.30 p.p.

geymiosfl
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Banqueting
richtlijnen
BESTELPROCEDURE

• Ontbijt, lunches en breaks zijn te tot 15:00 uur, 1
werkdag voorafgaande de reservering te bestellen
via 020 723 25 62 of johnny.river@hutten.eu
• Genoemde prijzen zijn per persoon of per stuk,
inclusief BTW
• Bij sommige keuzes geldt een minimale afname voor
het aantal personen. Wanneer dit van toepassing is,
wordt dit weergegeven onder het product.
• De reguliere openingstijden zijn van maandag
tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur. Voor
reserveringen buiten deze tijden/dagen om, kunt u
contact opnemen met de locatieverantwoordelijke.
Voor deze reserveringen zal een speciaal op maat
gemaakte offerte worden gemaakt.
Hutten houdt zoveel mogelijk rekening met speciale
dieetwensen of voedselallergieën van uw gasten. Graag
vernemen wij uiterlijk 8 werkdagen voor aanvang
van het event de specifieke dieetwensen met een
exacte vermelding van ingrediënten die vermeden
dienen worden. Afhankelijk van de dieetwensen en/of
allergieën kunnen er extra kosten in rekening gebracht
worden.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

• Gereserveerde ontbijten, lunches, breaks en borrel
kunnen tot 12:00 uur, 1 werkdag voorafgaand aan de
reservering kosteloos worden geannuleerd.
Kosten voor het huren van materialen die niet gratis
kunnen worden geannuleerd, worden in rekening
gebracht, ongeacht het tijdstip van annuleren.
Wet Arbeidsmarkt in Balans
Indien er zich, binnen 5 werkdagen voor aanvang van
uw reservering, wijzigingen voordoen, die invloed
hebben op onze personele inzet kunnen wij deze kosten
helaas niet meer voor u in mindering brengen. Door
de Wet Arbeidsmarkt in Balans is het niet mogelijk om
onze personeelsplanning te wijzigen na deze termijn.
Dit betekent uiteraard wel dat deze samenwerkers
werkzaam zijn voor uw reservering.
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Producten met
een verhaal h
UIT ONZE KEUKENS

Traditionele recepturen en met de hand bereid, dat is
pas echt huisgemaakt! Wat we niet op locatie kunnen
maken, wordt gemaakt in ons Culinair Centrum in
Veghel of in De Verspillingsfabriek. Onze producten
bevatten minder suiker, zout en de betere vetten.
Zorgen voor behoud van vitamines en mineralen,
een beter leven voor dieren, hebben een heldere
herkomst en bevatten zo min mogelijk onnatuurlijke
toevoegingen.
Vleeswaren
Ambachtelijke vleeswaren, worsten en patés van slagerij
Pennings. Traditioneel bereid en dat proef je!
Broodsalades en spreads
Dagelijks vers bereide broodsalades en spreads,
volgens receptuur van onze chefs. Met 100% natuurlijke
ingrediënten.
Soep
Elke dag bereid met lekker veel verse groenten. Te klein,
misvormd, met een vlekje en snijresten; wij redden
groenten van verspilling en maken er overheerlijke
soepen van. Het bouillonpoeder bevat geen E-nummers.
Gemaakt door onze krachten met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

Sappen
Vannacht geperst, geblenderd en gebotteld van
vers fruit en groenten. 100% natuurlijk en zonder
toegevoegde suikers.
Kroketten en bitterballen
Ambachtelijke kroketten en bitterballen met maar liefst
twee keer zoveel rundvlees als de gemiddelde kroketten
en bitterballen. Minder zout en geen onnatuurlijke
E-nummers.
Melk
Onze melk is afkomstig van Willem van der Schans van
Den Eelder. We standaardiseren de melk niet, romen
hem alleen iets af. Supervers ook, want de koeien staan
naast de zuivelmakerij. Laaiend lekker!
Sauzen
Een aantal van onze sauzen komt uit De
Verspillingsfabriek, zoals onze Ketchup. Gemaakt van
kopjes en kontjes van verse tomaten. Voor een volle,
pure smaak. Dat is lekkerder en gaat verspilling tegen.
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UIT DE BAKKERIJ

Onze bakkers hebben een gehoorbeperking. Dus
gebruiken ze hun handen des te meer. Om te
communiceren en al dat ambachtelijke lekkers te
kneden, rollen en bakken. Met de beste ingrediënten.
We bake the world a better place!
Worstenbrood
Brabants trots! Stuk voor stuk handgemaakt met
roomboter, door onze bakkers.
Vegetarisch worstenbrood
Huisgemaakt door onze bakkers, met een vulling van
duurzaam gekweekte oesterzwammen.
Bananenbrood
We verspillen niets! Onze talentvolle bakkers bedachten
het lekkerste recept voor bananenbrood met overrijpe
bananen.
Koeken, brownies & muffins
Onze koekenbakkers verkopen geen kletskoek. Zoals
topchefs koken, bakken onze bakkers alleen met de
beste (biologische) ingrediënten. Vers uit de oven.
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