
Koffie kan (incl. suiker & melk en disposables) 08 pers.  9,75
Thee kan (incl. suiker & melk en disposables) 08 pers.  8,75
Koffieketel (incl. suiker & melk en disposables) 20 pers. 24,50
Theeketel (incl. suiker & melk en disposables) 20 pers. 21,50
Koffieketel (incl. suiker & melk en disposables) 40 pers. 47,50
Theeketel (incl. suiker & melk en disposables) 40 pers. 42,50
Luxe koeken mini  (dagvers gebakken) per 10 9,50
Luxe koeken groot  (dagvers gebakken) luxe mix per 10 16,50
Biologische havermout koek  per stuk 1,95
Glazen fles Sourcy  | Plat of bruisend per stuk 2,95
Servies op aanvraag

Verse jus d’orange (300 ml)  3,50
Melk halfvol (250 ml) bekertje   1,25
Smoothie (spinazie, kokos, banaan en jus d’orange)   3,50
Smoothie (rood fruit)    3,50

TAKE IT EASY  p/p 6,95
Croissant
Kaiserbroodje met gekruide omelet
Verse jus d’orange 

WE LOVE HEALTHY  p/p 9,50
Wrap (met zalm, sla, komkommer, tomaat en roomkaas)
Toast met hummus, avocado en zwarte peper  
Verse jus d’orange 

VERGADERSERVICE (FAIR TRADE KOFFIE EN THEE)

DRANK & ZUIVEL (VOOR BIJ DE LUNCH)

ONTBIJT VANAF 10 PERSONEN
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LUNCH 1-DE ROTTERDAM p/p sandwich 1,95
Sandwich lunch 
mais of waldkorn boterhammen belegd met basisbeleg en frisse sla

LUNCH 2-DE MAAS  p/p broodje 2,75
Belegde broodjes lunch 
Diverse harde & zachte broodje met basis beleg en frisse sla
*met luxe beleg + 0,75 per broodje 

LUNCH 3-DE MARKTHAL  p/p broodje 3,95
Belegde broodjes lunch 
Mix harde broodjes (groot en klein) met luxe beleg en rauwkost

LUNCH 4-DE ERASMUSBRUG p/p wrap 3,50
Wrap lunch 
Diverse wraps met luxe en basis beleg met roomkaas, hummus en ijsbergsla of rucola

LUNCH 5-DE WILLEM  p/p wrap 3,75
Vega wrap lunch
Luxe wrap met gegrilde groenten hummus en rucola

VERSE RAUWKOSTSALADES MET DRESSING
Saladshaker (300 gr)  met tonijn   3,95
Saladshaker (300 gr)  met zalmsnippers   3,95
Saladshaker (300 gr)  met gekruide kip  3,95
Saladshaker (300 gr)  gegrilde groenten (vega)  3,75

*BASIS BELEG  
Ham, cervelaat, kipfilet, likkepot en jonge kaas 
**LUXE BELEG  
Luxe salades, brie, oude kaas, geitenkaas, boerenachterham, ham/kaas, filet Americain, Serranoham, salami, rosbief, vis 
(zalm, tonijn, surimi) kruidenroomkaas, hummus walnoten, avocado, gegrilde groenten, salades 

LUNCH 6-DE MAASVLAKTE p/p pers. 5,50
2 harde broodjes belegd met basisvleeswaren    
Gegarneerd met frisse sla, komkommer, tomaat en ei
1 Halfvolle melk (0,25l.)
i.p.v melk, verse Jus d’orange (300ml.) extra p/p + 2,25

LUNCH 7-DE KUBUS  p/p pers.  8,95
Saladshaker 300 gr. met stukjes kipfilet frisse sla en diverse rauwkost
1 luxe harde broodjes luxe belegd met frisse sla en rauwkost
1 Halvolle melk (250 ml.) 
i.p.v melk, verse Jus d’orange (300 ml.) extra p/p + 2,25

De lunches worden aangeleverd op een nette schaal verpakt in een mooie catering doos

LUNCHES (MINIMALE AFNAME 75,00 )

LUNCH - ARRANGEMENTEN

BANQUETING 2019
MINIMAAL 3 WERKDAGEN 
VAN TEVOREN BESTELLEN
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Soep van de chef* Keuze uit rijkelijk gevulde verse soep (vanaf 10 pers.) p/s 3,50
*Soep is incl. Servies (soepkommen, lepels, opscheplepels en hotpot)
Keuzes (groenten, tomaten, kippen, champignon, erwten, linzen, uien, mosterd, Thaise) 
Crostini voor bij de soep (knapperig broodje met tapenades ui, tomaat en kaas) p/s 0,95

Handfruit van het seizoen p/s 0,85
Vers fruit gesneden fruitsalade met fruit van het seizoen (300 gr.) p/s 3,95
Vers fruit op een stokje fruit van het seizoen op een stokje p/s 2,95

Broodje vers gebraden bal gehakt(rund) met mosterd  p/p 4,50
Broodje Kipshoarma met rode saus p/p 4,75
Broodje VEGA shoarma met rode saus p/p 5,50
Broodje met warm vlees (champignons, ui, paprika en fricandeau) p/p 4,75
Broodje pulled chicken met rode ui p/p 4,95
Broodje pulled beef met rode ui  p/p 4,95
Broodje pulled veggie rode ui, gekruide champignons, courgette p/p 4,50
Saucijzenbroodje  p/p 2,95
Kaasbroodje  p/p 2,95
Surinaams saucijzenbroodje VEGA p/p 3,50
*Het product wordt warm aangeleverd in een nette chafing dish en een los broodje erbij (zelf scheppen)

Blikje fris (Pepsi, Max, 7 up en Sisi) (330 ml) 1,50
Petfles fris (Pepsi, Max, 7 up en Sisi) (500 ml) 1,99
Flesjes Jus  (200 ml) 2,25
Sourcy plat (petfles)  (500 ml) 1,48
Sourcy bruisend (petfles)  (500 ml) 1,48
Sourcy (framboos of munt of citroen) (500 ml) 1,79
Vitamine water (diverse smaken) (0,5 ml) 2,50

Flesje Lemonaid lime   (330 ml) 3,25
Flesje Lemonaid Maracuja (330 ml) 3,25
Flesje ChariTea red  (330 ml) 3,25
Flesje ChariTea green  (330 ml) 3,25
Flesje ChariTea black  (330 ml) 3,25
Flesje ChariTea Mate (gezonde redbull) (330 ml) 3,25

SOEP

FRUIT

WARME BROODJES* VANAF 10 PERSONEN

DRANK FRIS (VOOR BIJ DE LUNCH)

GEZONDE FRISDRANK (BIOLOGISCH & FAIR TRADE)

BANQUETING 2019
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Flesje (Pepsi, Max, 7 up en Sisi) (200 ml) 1,80
Flesje Sourcy (plat en bruisend) (200 ml) 1,80
Flesjes Jus Royal Club  (200 ml) 2,00
Flesje Heineken 0.0%  (330 ml) 2,50
Flesje Radler 0%  (330 ml) 2,50
Tapbier Heineken 0.0%  (200 ml) 2,50

Tapbier Heineken   (200 ml) glas 2,50
Tapbier Affligem   (300 ml) glas 3,50
Brand IPA  (330 ml) flesje 3,50
Brand Witbier  (330 ml) flesje 3,25
Corona / Desperado   (330 ml) flesje 3,50
Witte huiswijn   Glas 2,75
Rode huiswijn    Glas 2,75
Sterke drank of cocktails op aanvraag evenals luxe wijnen, hier maken we graag een voorstel voor.

Pinda’s  (200 gr.) schaaltje 2,95
Luxe noten op een schaal & een glas gevuld met grote groene olijven (2x200 gr.)   10,95
Nacho’s met chilisaus   (300 gr.) schaaltje 3,95
Nacho’s met verse guacamole (300 gr.) schaaltje 7,50
Vega groenten saucijsjes mini (Koud) (9 stuks)  4,95

Wrap hapje met vega filet, rode ui rucola en een augurkje  Per stuk 1,54
Wrap hapje met zalmsnippers, roomkaas en rucola  Per stuk 1,54
Wrap hapje met tonijn, pesto, komkommer en sla  Per stuk 1,54
Wrap hapje met geitenkaas, rucola en komkommer  Per stuk 1,54
Wrap hapje met filet Americain, rode ui rucola en een augurkje  Per stuk 1,54
Crunchy sushi met Noorse zalm en avocado  Per stuk 1,54
Crunchy sushi met Wakame en Japanse omelet en surimi  Per stuk 1,54

Pincho’s met geitenkaas, komkommer, rucola en een walnoot  Per stuk 2,10
Pincho’s met roomkaas, parmaham rucola en gedroogde tomaat  Per stuk 2,10
Pincho’s caprese met tapenades, mozzarella, tomaat en basilicum  Per stuk 2,10
Pincho’s met brie, komkommer, rucola en een champignon  Per stuk 2,10
Pincho’s met een stukje tonijn, komkommer, rucola en wasabi  Per stuk 2,10
Pincho’s met roomkaas, Noorse zalm en avocado  Per stuk 2,10
Pincho’s met mini hamburger met truffelmayo en een eitje  Per stuk 2,95

DRANK & 0% (VOOR BIJ DE BORREL)

ZWAK ALCOHOLISCHE DRANK

FINGERFOOD VOOR BIJ DE BORREL - KOUD

KOUDE HAPJES (VANAF 25 STUKS)

BANQUETING 2019
MINIMAAL 3 WERKDAGEN 
VAN TEVOREN BESTELLEN

4

OFFERTE AANVRAGEN VIA EVENEMENTEN@CESANT.NL



De Euromast (Kaas worst) 60 stuks 46,50
Verschillende kaas & worst soorten gepresenteerd op een mooie schaal, versierd met vruchten en rauwkost.
 
De Hef (Kaas worst PIKANT) 60 stuks 49,95
Verschillende soorten oude kaas, kruidenkaas, salami’s en chorizo, pikant gegarneerd met augurk en zilveruitjes.

De Kubus (Tapas plateau) 50 stuks 54,50
Kip dadel spiesje | oude brokkelkaas met mosterd| balletjes gehakt van kip | chorizo, olijf, augurk spiesje | 
grote gevulde olijven | wrapje filet rucola en uitjes 

Hofplein (VEGA) (Tapas plateau veggie style) 50 stuks 54,50
Groenten saucijsjes | hartige muffins met spinazie | wrapje file met een augurkje | komkommer roomkaas 
rucola rolletjes | tortelini spiesje | spicy champignons

De Montevideo (Spiesjes plateau) 60 stuks 59,95
Kip, olijf, gedroogde tomaat | gerookte zalmspiesje | kip, dadel | capreze spiesje |  tomaat, kaas olijf | 
mozzarella, rauwe ham komkommer

De Laurenskerk (Rolletjes plateau) 60 stuks 59,95
Rauwe ham met geitenkaas en rucola | zalm roomkaas en rucola | komkommer hummus en kip | 
rookvlees eiersalade en rucola |  komkommer met gerookte vis| ham komkommer rucola en kerrie salade

Museumpark (vis plateau) 60 stuks 65,00
Gamba’s on a stick | zalm verse roomkaas rolletje | mini wrap met rucola, kappertjes en tonijn | 
surimi spiesje met paprika | gerookte zalmspiesje | Komkommer tonijn rolletje

VEGETARISCH / VEGANISTISCH
Kralingse Bos ( Vegetarische hapjes ) 60 stuks 59,95
Broconini spiesjes | Komkommerbakjes met sellery | tomatenmandje 
Met guacamole | Courgette rolletjes met rucola en feta | Mini wrapjes met vega roomkaas en vega gehakt | 
watermeloen, feta en zwarte olijf spiesje

Vroesenpark  ( Veganistische hapjes ) 60 stuks 65,00
Capreze spiesje | Komkommerbakjes met hummus en gedroogde tomaat | mini wrap hummus gegrilde 
groenten | champignon, gedroogde tomaat en augurk spiesje | Mini wrapjes muhamarra, rucola, komkommer 
en augurk | gegrilde asperge, champignon en zwarte olijf spiesje

HAPJES PLATEAUS

Balletjes gehakt in saus*  per 25 stuks 16,50
VEGA balletjes in saus*  per 25 stuks 17,50
Yakitori spiesjes  per 25 stuks 16,50
Mini saté stokjes in pindasaus  per 25 stuks 16,50
Mini Mexicano’s in saus*  per 25 stuks 16,50
Saus keuzes pittig of zoetzuur

FINGERFOOD VOOR BIJ DE BORREL - WARM

BANQUETING 2019
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5

OFFERTE AANVRAGEN VIA EVENEMENTEN@CESANT.NL



NOTE: Onderstaande bestellen in overleg ivm afstand (km’s)!
Bitterballen Oma Bob’s 100 % rundvlees  per 50 stuks 33,50
Bitterballen VEGA Oma Bob’s per 50 stuks 34,50
Bittergarnituur Oma Bob’s per 48 stuks 38,50
VEGA mix (geitenkaas/rucola-kaas/bospaddenstoelen) per 48 stuks 39,50
Mini Bladerdeeghapjes  per 50 stuks 39,50

Italiaans Buffet p/p 21,50
Stokbrood met kruidenboter - Pasta salade-Salade met surimi en tonijn - Lasagne à la Césant 
- Penne met kip en groenten - Tagliatelle verde met zalm in roomsaus

Grieks buffet p/p 19,50                               
Tzaziki met brood-Griekse salade-Moussaka-Gyros met kip-Spinazie met rijst-Sperziebonen in 
tomatensaus en ui-Kataides (gehaktballetjes)

Spaans buffet p/p 19,50
Boerenbrood met aioli en kruidenboter-Rauwkostsalade met courgette en gedroogde 
tomaat-Paëlla met kip-Gebakken kippendijen-Patatas bravas-Albondigas met ui, paprika en tomatensaus

Hollands Buffet p/p 19,50
Gevulde eitjes-Boerensalade-Andijviestamppot met spekjes-Boerenkool stamppot met kaas-
Zuurkoolstamppot met ananas-Gelderse rookworst-Ballen rundgehakt-Mosterd en tafel zoetzuur

Turks buffet p/p 19,50
Turkse salade met komkommer, tomaat en ui-Kipshoarma-gebakken aardappeltjes in de 
schil-Knoflook en pikante saus-ijsbergsla-Kofte van rundergehakt-Turkse pilav met groenten

Mexicaans buffet p/p 19,50
Tortilla chips met guacamole - wraps en losse taco bakjes-Mexicaanse bonen salade met ijsbergsla, 
tomaat mais en jalapeno pepertjes-witte rijst-Chili con Carne-Traditionele kipschotel met mais en 
courgette-Mexicaanse quinoa ovenschotel met mais, bonen, ui, paprika en kaas 

Tapas Buffet p/p 28,50                           
Stokbrood met aioli, tapenades en kruidenboter-Garnalen spiesjes-Kip-dadels spiesje-chorizo 
spiesjes-Pasta salade met olijven, gedroogde tomaat en chorizo-Mediterrane aardappelschotel-
Kipfilet met courgette ui en paprika-Balletjes gehakt in tomatensaus - meloen

Vegetarisch Buffet p/p 27,50                           
Naan brood met hummus - linzen salade met paprika, rode ui, bleekselderij en Rucola - 
vegetarische curry met groenten en paneer(kaas) - Rijst-mooie rijkelijk gevulde groenten lasagne - 
linzen met rode ui, champignons en mosterd en balsamico azijn

Luxe dineren met uitserveren in overleg
• Op aanvraag kunnen wij ook een luxe diner uitserveren met bijpassende luxe wijnen 
  Maak gerust een afspraak voor meer informatie via evenementen@cesant.nl

FINGERFOOD VOOR BIJ DE BORREL - WARM

DINER MENU’S (VANAF 20 PERSONEN)

BANQUETING 2019
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BBQ Easy p/p 22,50
• Stokbrood met kruidenboter
• Rundvleessalade met rauwkost
• Frisse rauwkost salade 
• Runderhamburger, Sjasliek en bbq worstje
• Kipspies, kipfilet en drumsticks

BBQ Easy Going (incl huur BBQ en benodigdheden) p/p 25,50
• Focaccia en stokbrood met kruidenboter & tapenade
• Pastasalade-Salade met surimi, zalm en tonijn 
• Frisse rauwkostsalade 
• Hamburger (rund) 
• Kip spies en Kip sjasliek
• Garnalen spies en zalm pakketje

BBQ Healthy met fruit en groenten (incl huur BBQ en benodigdheden) p/p 29,50 
• Naan brood met hummus en aioli
• Frisse quinoa salade met rode ui en rauwkost
• Zalm pakketje
• Kippendijen met pindasaus
• Hamburger (rund)
• Gebakken zoete aardappel
• Ananas spiezen en meloen parts v/d BBQ
• Groene asperges, punt paprika’s en courgette  
• Maiskolven

Een keuze arrangement in overleg samenstellen kan natuurlijk ook!

Horeca/Catering medewerker Per uur 32,50
Chefkok  Per uur 45,00
Manager event  Per uur 45,00

Let op: De bovengenoemde prijzen zijn exclusief bezorging
Is de opdracht alleen afleveren  25,00
Voor het afleveren en ophalen  45,00
Voor afleveren, klaarzetten en ophalen 50,00
Opdrachten vanaf 250,00 is gratis bezorgen

Prijswijzigingen onder voorbehoud
Genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.
Let op, op onze leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing via www.cesant.nl

BBQ ARRANGEMENTEN (VANAF 20 PERSONEN INCL BBQ)

PERSONEEL

BEZORGING
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