
 

 

 
 

 

Vergaderlunches 
 

Bij de Wasvenboerderij is het altijd heerlijk vertoeven. U kunt er terecht voor een drankje maar ook 

voor een heerlijke lunch. Voor zakelijke vergaderlunches en grotere groepen hebben we een aantal 

buffetten samengesteld die duurzaam en vers bereid zijn. De ingrediënten zijn zoveel mogelijk 

biologisch, seizoen- en streekgebonden. Veel groenten en kruiden komen uit onze eigen tuinderij. Het 

brood en gebak komt uit onze eigen bakkerij en de biologische koffie is door onze koffiebranders vers 

gebrand. 

 

Snelle lunch 
 

• Een kop dagverse soep uit het seizoen 

• Vers belegde broodjes uit eigen bakkerij met biologische ham en/of kaas (2 p.p.) 

• Diverse biologische sappen, met de fles op tafel!  
 

Prijs per persoon € 13,50 
 
 

Lunch ‘effe tussendoor’ 
 

• Een kop dagverse soep 

• Luxe, wisselend belegde sandwiches van vers gebakken brood uit de bakkerij (3 punten p.p.) 

• Suikerbrood met roomboter en jam 

• Diverse biologische sappen, met de fles op tafel! 

Prijs per persoon € 17,50 
 

Lunch ‘Gezond Lekker’ 
 

• Een kop dagverse soep 

• Biologische yoghurt met Wasven granola en coulis van vers fruit 

• Verse Wasven salade met flatbread uit onze bakkerij 

• Diverse biologische sappen, met de fles op tafel!  

Prijs per persoon € 16,50 

Luxe broodjes 
 

Belegd met biologische ham, kaas of vega 

 

Prijs per broodje € 2,75 

 

Naast deze lunchbuffetten kunt u, in overleg met ons, ook nog een luxe maatwerk lunch bestellen. De 

invulling en prijs van deze optie bespreken we graag met u persoonlijk. 



 

 

 
 

 

 

 

Ontvangst en tussendoortjes 
 

Wanneer u een training, presentatie of een andere soort bijeenkomst bij het Wasven reserveert, kunt 

u uw dagprogramma aanvullen met een verse lekkernij bij ontvangst of tijdens een pauzemoment 

gedurende de dag. Natuurlijk bereiden we alles vanuit onze bakkerij of vers in de keuken dus we 

horen uw keuze graag zo snel mogelijk, maar ook op de dag zelf kunt u in overleg met ons nog van 

alles bestellen voor uw gasten of deelnemers. 

 

• Appelflap     € 2,85 

• Luxe gebak, diverse soorten   € 3,75 

• Appeltaart    € 3,75 (met slagroom € 0,75) 

• Biologisch worstenbroodje  € 2,85 (ook vega mogelijk) 

• Groene smoothie    € 5,50 

• Groente wrap    € 4,50 

• Groente ‘booster’ shot (100 ml)  € 2,75 

• Yoghurt met granola en fruitcoulis € 4,50 
 

 

Borrel en garnituren 
 

Na een dag hard werken of vergaderen kunt u uw bijeenkomst afsluiten in de Gasterij onder het 

genot van een drankje met een hapje. We hebben diverse (speciaal) bieren en biologische wijnen in 

ons assortiment maar natuurlijk ook frisdrank of biologische sappen. Een bitterbal gaat er altijd in na 

een dag vergaderen maar denkt u ook eens aan onze planken met diverse kazen en worsten, brood 

met smeersels of dips. 

 

• Bitterballen (vlees of vega)  € 1,00 per stuk 

• Portie gemengde nootjes  € 1,00 per persoon 

• Groentechips  € 1,00 per persoon 

• Crudité met dip  € 1,75 per persoon 

• Biologisch broodplankje met smeersels  € 4,50  

• Biologisch plankje met kaas, worst, olijven en zoetzuur € 7,50 
 

Diner 
 

In overleg kunt u na uw bijeenkomst of activiteit ook een diner reserveren bij het Wasven, een 3- 

gangen verrassingsmenu bijvoorbeeld, met volop biologische en verrassende gerechten en 

ingrediënten. Vanaf 20 personen kunt u reserveren, bij een lager aantal personen rekenen we een 

toeslag. We adviseren u graag en bieden u dan een maatwerk arrangement of diner. 

 


