Grand Café De Stip | Torenallee 3 | 5617 BA Eindhoven | 06 211 75 930 | info@destip.sx

BANQUETING
Met ons team bieden we alles aan op het gebied van eten en drinken.
Van ontbijtsessie tot diner, van een borrel tot perfecte kop koffie.
Wij houden van maatwerk en willen graag met u meedenken over de mogelijkheden om uw
evenement een succes te maken. Mochten er speciale wensen of verzoeken zijn , heeft u een
speciaal dieet of allergie, of wellicht heeft u een totaal andere vraag op het gebied van catering?
Neem gerust contact met ons op en wij maken een passend voorstel.

ONTBIJT

€ 12,50

LUNCH

3 e HELFT

BROODJESLUNCH “TIE-BREAK”

€ 10,50

Deze goed verzorgde lunch serveren we uit in Grand Café De Stip of in uw vergaderruimte aan een gedekte tafel. De broodjeslunch
bestaat uit diverse luxe belegde broodjes, inclusief kannen melk en jus d’orange. Mocht u deze lunch willen uitbreiden, kijk dan in ons
overzicht hieronder naar de mogelijkheden.

Een uitgebreid ontbijt om de dag perfect te beginnen! We
serveren dit op tafels voor de optimale gezelligheid. Het
ontbijt bestaat uit:

Brood

€ 4,50

Assortiment blokjes kaas

€ 7,50

Diverse soorten brood
Diverse soorten beleg, zoet & hartig
Zoete broodjes
Roerei met spek
Koffie | thee

Per bakje

Borrelplateau (4 personen)

€ 17,50

Bourgondische bitterballen

€ 6,50

Onze volledig verzorgde lunch met een variatie aan diverse luxe broodjes, rijk gevulde salades, verse soep, een Houben worstenbroodje
en uiteraard met Jus d’orange en melk. Mocht u bij deze lunch iets willen wijzigen of willen toevoegen, kijk gerust naar onze 12e man
toevoegingen.

Bittergarnituur

€ 6,50

DE 12E MAN

LUNCHBUFFET

€ 2,50

Net dat extraatje toevoegen aan de lunch?
Kies uit de volgende items:

Neem ook gerust een kijkje bij ons lunchbuffet. Een
groot aanbod aan diverse salades, soepen, broodjes,
sandwiches en dagelijks wisselende items.

Croissantjes
Ontbijtkoek
Handfruit
Jus | melk

Wilt u tijdens uw meeting wat lekkers op tafel? Dat kan!

PERFECTE VERZORGING
Kannen filter koffie
Kannen theewater met diverse smaken.
Flessen Chaudfontaine rood & blauw

Een combinatie van de Brabantse kaasplank, charcuterie en
brood met diverse smeersels

LUXE LUNCH “TOUCHDOWN”

€ 18,50

Ambachtelijke draadjesvlees bitterballen 8 stuks

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN
GEBAK VAN DE CHEF
VERS FRUIT SALADE
SMOOTHIE
CANDYBAR
HOUBEN WORSTENBROODJE

met diverse smeersels

Gemengd bittergarnituur 8 stuks

Healthy snacks

Rauwkost, groentechips met dip

€ 1,50
€ 2,50
€ 3,75
€ 1,00
€ 2,50

€ 5,25

Upgrade naar vers geperste jus d’orange
Salade kip, geitenkaas of zalm

€ 2,00
€ 3,50

Combineren van salades is uiteraard ook mogelijk!

Houben worstenbroodje
(Ook vegentarisch mogelijk)

€ 2,50

Dagverse soep
Fruitsalade
Smoothie
Huisgemaakt gebak

€ 2,50
€ 2,50
€ 3,75
€ 2,50

Lunch meenemen? Dat kan ook! Alles
verpakt in een take away pakket om er
onderweg of op locatie van te genieten.
We horen het graag.

per dagdeel

GRANDCAFEDESTIP

