Lunchbuffetten
Bij de Wasvenboerderij is het altijd heerlijk vertoeven. U kunt er terecht voor een drankje, maar
natuurlijk ook een overheerlijk lunch. Voor zakelijke lunches hebben we een aantal buffetten
samengesteld. Onze smaakvolle en duurzame gerechten worden vers bereid. De ingrediënten zijn
zoveel mogelijk biologisch, seizoen- en streekgebonden. Veel groenten en kruiden komen uit onze
eigen tuinderij. We branden zelf onze koffie in de koffiebranderij, het brood en gebak komen uit
eigen bakkerij.
Biologisch drank Arrangement
Onze lunch arrangementen zij allemaal uit te breiden met een biologisch drank arrangement.
Dit arrangement is onbeperkt tijdens uw lunch gedurende Max. 1 uur.
Wij serveren de flessen op tafel met o.a.
*Biologische melk
*Diverse biologische vruchtensappen
*Biologische filterkoffie uit eigen koffiebranderij
*Fair trade thee
Prijs per persoon: € 5,50
Het drank arrangement serveren wij alleen in combinatie met de hieronder genoemde lunch arrangementen:
Snelle Lunch
*Kop dagverse seizoen soep
*Belegde broodjes uit eigen bakkerij met biologische ham of kaas (2 broodjes p.p.)
Prijs per persoon: € 10,Lunch “ff Tussendoor”
*Kop dagverse seizoensoep
*Luxe belegde sandwiches met Bio brie, gerookte zalm, rauwe ham (3 punten p.p.)
*Suikerbrood met huisgemaakte jam en roomboter
Prijs per persoon: € 13,50
Lunch “De Kas”
*Kop dagverse seizoensoep
*Biologische broodjes en broden uit eigen bakkerij
*Biologische gekookte en gerookte ham van “De Blije Big”
*Biologische jong belegen kaas
*Huisgemaakt worstenbroodje
Prijs per persoon: € 16,-

*Suikerbrood
*Biologische boter, huisgemaakte jam
*Seizoenssalade met sla en groente
*Vers gesneden fruitsalade

Start de dag goed
Wilt u graag vroeg beginnen met uw vergadering, heisesssie/-dag, team-dag, cursus of iets anders
werkgerelateerd om de dag extra goed te benutten?
Start de dag goed met een heerlijk Wasven-ontbijt!
Wij bieden u het volgende arrangement aan voor € 10,50 p.p.
*Biologische filterkoffie uit eigen koffiebranderij
*Fair trade thee
*Biologische vruchtensappen
*Krentenbrood met roomboter
*Diverse belegde sandwiches
*Gekookt eitje
*Biologische yoghurt met Wasven-granola en vers fruit

