Welkom!
Maak uw bijeenkomst in de Nieuwe Energie compleet met onze cateringservice.
Wij bieden naast vergaderservices ook ontbijt-, lunch-, diner-, of borrelarrangementen aan. Dit kan in de ruimte van uw bijeenkomst of bij ons
in het restaurant. Ook kunt u op ons rekenen als het gaat om cateringservices bij recepties, bijeenkomsten of officiële ontvangsten.
In deze banquetingmap staan al onze cateringservices beschreven. De prijzen zijn inclusief btw. Heeft u specifieke wensen, dan is het uiteraard
ook mogelijk om een op maat gemaakt arrangement voor u en uw gezelschap samen te stellen.
Graag tot ziens!
Team Leidse Boontjes

Wie zijn wij..
Stichting Leidse Boontjes heeft als doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die zoeken naar een nieuwe kans, te helpen bij hun
re-integratie in de maatschappij. Denk aan mensen met een arbeidsbeperking. Mensen die langdurig uit het arbeidsproces zijn geweest. Mensen
die verkeerde keuzes hebben gemaakt in het verleden. Jongeren die vroegtijdig schoolverlaten. Jongeren met verkeerde rolmodellen of zonder
sociale controle.
Er zijn verschillende oorzaken waardoor mensen op een moment in hun leven buiten de boot vallen in de
maatschappij. Wij bieden ze een (veilige) plek aan in het bedrijfsrestaurant van de Nieuwe Energie. Als erkend
leer-werkbedrijf bieden wij de mogelijkheden van dagbesteding, leren & werken, een stage of een betaalde baan.
Wij vinden dat iedereen recht heeft op waardevol werk en een eerlijke kans verdient op de arbeidsmarkt.
Daarom zetten we ons in om de arbeidsmarkt, zeker in Leiden, meer inclusief te maken! Doordat u gebruik
maakt van onze cateringservice draagt u ook bij aan onze maatschappelijke doelstelling.

Algemeen
Stichting Leidse Boontjes (jongeren)
3de Binnenvestgracht 23-X
2312 NR Leiden
info@leidseboontjes.nl

Restaurant Leidse Boontjes (catering)
3de Binnenvestgracht 23-X
2312 NR Leiden
catering@leidseboontjes.nl
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Bestellen
De reservering van cateringservices voor tijdens uw bijeenkomst verloopt via Nieuwe Energie Leiden: info@nieuweenergieleiden.nl
U kunt uw bestelling voor vergaderservice en vergaderlunches doorgeven tot uiterlijk de dag voorgaand aan de levering voor 12.00 uur.
Voor de ontbijt-, diner- en borrelservices geldt, dat u de bestelling kunt doorgeven tot 12.00 uur drie werkdagen voorafgaand aan de
levering. Voor speciale wensen vragen wij u dit ruim van tevoren te melden zodat wij een offerte op maat voor u kunnen maken.
Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Dit kan via e-mail: catering@leidseboontjes.nl

Annuleren of wijzigen
U kunt uw bestelling voor vergaderservices en vergaderlunches kosteloos annuleren/wijzigen tot uiterlijk de dag voorafgaand aan de levering
voor 12.00 uur.
Voor de diner- en borrelservices geldt, dat u kosteloos kunt annuleren/wijzingen tot uiterlijk drie dagen voorafgaand aan de levering voor
12.00 uur. Indien u te laat bent met annuleren, zijn wij genoodzaakt de reeds gemaakte kosten voor de bestelling bij u in rekening te brengen.
Dit geldt ook voor een annulering/wijzing van een offerte op maat.

Voorwaarden
Alle prijzen in deze banquetingmap zijn gebaseerd op ‘vaste verrekenprijzen’ bestaande uit ingrediëntkosten, personeelskosten en algemene
kosten.

Uitgangspunten
Vergaderservice & vergaderlunches:
- Vergaderservice en vergaderlunches worden op uw vergaderlocatie neergezet.
- Koffie en thee worden geleverd met serviesgoed, suiker, melk en zelfgemaakte koekjes.
- De lunch wordt geleverd met het benodigde serviesgoed en bestek.
- De vergaderservice is op werkdagen beschikbaar van 08.00 uur tot en met 22.00 uur.
- De lunch kan in overleg plaatsvinden in het restaurant Leidse Boontjes aan een gedekte tafel.
- Vergaderingen die een gehele dag plaatsvinden worden na de lunch voorzien van schoon serviesgoed.
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Vergaderservice
Tijdens uw bijeenkomst kunnen wij u in de zaal de volgende refreshments bieden:
Koffie (per kan +/- 13 personen)*
€ 13,00
Thee (per kan +/- 8 personen)*
€ 9,75
Water – plat (fles 1 liter)**
€ 1,55
Water – mineraalwater (fles 1 liter) € 2,25
Frisdrank (per blikje)
€ 1,75
*Koffie en thee worden geleverd met serviesgoed, suiker en melk
** Water kan ook besteld worden met verschillende fruitsmaken + €0,45
Supplements
Havermout of roomboterkoekjes (zelf gemaakt)
Diversen koeken (gevulde koek, muffins, eierkoeken etc.)
Saucijzenbroodjes (zelf gemaakt)

€ 0,35 p.s.
€ 1,30 p.s.
€ 2,25 p.s.

Ook voor speciale gelegenheden kunnen wij lekkernijen bieden, denk hierbij aan bijv. seizoensgebonden lekkernijen. De prijs is op aanvraag.

Ontbijtarrangement
Begin uw bijeenkomst goed en start uw dag met een ontbijt! Wij presenteren deze in buffetvorm in uw zaal met alle benodigde servieswerk.
Ontbijt arrangement “early birds”
`
€ 7,50 p.p.
-

Vers afgebakken broodjes
Croissant geserveerd met jam en boter
Kaas en verschillende soorten beleg
Vers gekookt eitje
Diverse fruitsoorten
Kwark of Griekse yoghurt met granola
Jus d’orange
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Luncharrangementen
Tijdens uw bijeenkomst kunt u lunchen op uw vergaderlocatie of in overleg (en bij beschikbaarheid) in het restaurant. Wij serveren de lunch
tussen 11:30 uur en 14:00 uur. Wij serveren alleen arrangementen. Het is mogelijk hier als extra één van onze supplementen bij te bestellen.
Luncharrangement – Luxe lunch
-

Mix van sandwiches en luxe (harde) broodjes (2 p.p.) belegd met luxe beleg (o.a. luxe vleeswaren, diverse soorten kaas, gegrilde
groente, tonijnsalade, dressing en diverse garnituur (o.a. sla, tomaat, komkommer en ei)
Zelf gemaakt saucijzenbroodje (ook vegetarische variant mogelijk)
Fruitsalade
Melk/karnemelk/jus d’orange/diverse soorten fruitwater

Luncharrangement – Boontjes lunch
-

€ 9,75

Mix van sandwiches en stokbroodjes (2 p.p.) belegd met diverse soorten beleg (o.a. kaas, kipfilet, humus, eiersalade) met sla-garnituur.
Soep (vegetarisch)
1 stuk fruit per persoon
Jus d’orange/diverse soorten fruitwater

Luncharrangement – Snelle lunch
-

€ 12,50

€ 8,25

Pistoletjes (1,5 p.p.) met standaard beleg en sla-garnituur (o.a. kaas, ham, salami)
Broodje kroket (ook groentekroket mogelijk)
Melk/karnemelk/water

Supplements
Soep van de dag, per kop
Snack (kroket, kaassouffle etc.) per stuk
Broodje kroket
Handfruit per stuk

€ 1,50
€ 1,35
€ 1,75
€ 0,75
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Dinerarrangement (vanaf 10 personen)
Wij bieden u de mogelijkheid om zelf uw menu samen te stellen. U kunt een keuze maken uit diverse voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en
desserts. Wij doen u graag diverse suggesties. Daarnaast kunnen wij u ook diversen buffetten aanbieden. Zoals stamppottenbuffet, Indonesisch
buffet of bijvoorbeeld een Italiaans buffet.
Daghap (tot 18.00 uur vanaf 6 personen)
€ 7,50 p.p.
Borrelarrangementen
Wij verzorgen graag een hapje en een drankje bij of na uw bijeenkomst. U kunt keuze maken uit een van onze arrangementen. Wilt u liever een
korte borrel, dan kunt u ook losse drankjes en diversen supplements bij ons bestellen.
Borrelarrangement ‘Basis’
-

Twee drankjes p.p. uit het LB-assortiment
Borrelmix (noten & pinda mix)
Twee gefrituurde snacks p.p. bestaande uit o.a.: bitterballen, kipnuggets, kaasstengels, mini loempia’s en mini frikandellen

Borrelarrangement ‘Luxe’
-

€ 8,50 p.p.

Twee drankjes p.p. uit het LB-assortiment
Borrelmix (noten & pinda mix)
Kaas en worst plateau bestaande uit drie stukjes p.p. verschillende lokale kaas en buitenlandse worst, groente sticks met dip.

Borrelarrangement ‘All-in’ (max. 1,5 uur)
-

€ 6,50 p.p.

€ 12,50 p.p.

Onbeperkt drankjes uit het LB-assortiment
Borrelmix (noten & pinda mix)
Borrelplateau bestaande uit o.a.: verschillende soorten kazen, worst, groentesnacks, olijven, tomaat/mozzarella spiesjes, diverse mini
raps, tapenade met vers brood en bittergarnituur.

LB assortiment: koffie, thee, huiswijnen (rood, wit en rosé), sinaasappelsap, bruisend en plat water, Coca Cola (zero/light), Ice Tea
(green/sparkling/light), Fanta, Bitter Lemon, Cassis, Tonic, Heineken (0%)
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Supplements
Dranken uit het LB assortiment per glas of fles. Overige dranken (o.a. prosecco) zijn op aanvraag leverbaar.
Frisdrank per glas
€ 1,60
Vruchtensappen per glas
€ 1,50
Huiswijnen per glas
€ 3,75
Huiswijnen per fles
€ 12,50
Heineken per glas
€ 2,10
Borrelnootjes (4 personen)
€ 3,50
Bittergarnituur frituur (12 stuks)
€ 6,00
Borrelgarnituur kaas/worst (12 stuks)
€ 5,50
Canapés *(6 stuks)
€ 9,50
Healthy fingerfood ** (4 personen)
€ 8,00
* diverse soorten luxe belegde canapés (vis/vlees/vega)
** o.a. wortel/komkommer/paprika/selderijsticks met dipsaus

Dieetwensen en allergieën
Uiteraard kunnen wij rekening houden met dieetwensen, allergieën en geloofsovertuiging. Wanneer u dit van tevoren aangeeft dan kunnen wij
hiermee rekening houden. Sporen van allergenen in bepaalde gerechten kunnen we helaas niet uitsluiten.
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