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.
Met vriendelijke groet,
Team Leidse Boontjes

Bestellen
De reservering van cateringservices 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 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

Voorwaarden
Alle prijzen in deze banquetingmap zijn gebaseerd op ‘vaste verrekenprijzen’ bestaande uit ingrediëntkosten, personeelskosten en algemene
kosten.
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Daghap (vanaf 10 personen)
Sluit uw vergadering af met onze daghap, wij kunnen deze aan het einde van uw vergadering voor u klaarzetten in ons restaurant. Denk hierbij
aan een lasagna, stamppot, pasta of een sate met friet.
Daghap (vanaf 17.00 uur)
€ 9,75 p.p.
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 bijvoorbeeld een chinees buffet,
Hollands buffet of een Italiaans buffet.
Buffetten (vanaf 17.00 uur)

vanaf € 14,50 p.p,

Supplementen
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
Bier per glas
€ 2,10
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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 ‘De Leidse Borrel’
-

Twee drankjes p.p. uit het LB-assortiment
Borrelmix (noten & pinda mix)
Bittergarnituur 2 stuks p.p.
Blokjes kaas

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

€ 8,50 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, diverse mini wraps, tapenade met vers
brood en bittergarnituur.

LB assortiment: koffie, thee, huiswijnen (rood, wit en rosé), sinaasappelsap, bruisend en plat water, Coca Cola (zero/light), Fanta, Bier,
alcohol vrij bier (0%)
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Dieetwensen en allergieën
Uiteraard kunnen wij rekening houden met dieetwensen, allergieën en geloofsovertuiging, wanneer u dit van tevoren aangeeft. Sporen van
allergenen in bepaalde gerechten kunnen we helaas niet uitsluiten.

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 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.

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

Voor meer informatie over onze stichting kijk eens op: www.leidseboontjes.nl

Restaurant Leidse Boontjes 2022

