
    

Restaurant Leidse Boontjes 2021 

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 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. 

*Ontbijt, diner en borrel kan kunnen ook worden besteld, vraag hiervoor nadere informatie via bovenstaand e-mailadres.  

*Besteld u lunch na 14.00 uur dan vervallen de warme gerechten. Deze worden vervangen voor een broodje, passend bij het gekozen luncharrangement 

 

Vergaderservice 

Tijdens uw bijeenkomst kunnen wij u in de zaal de volgende refreshments bieden: 

Koffie (per kan +/- 13 personen)*  € 13,00 

Tea (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 
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Luncharrangementen (tot 14.00 uur)* 

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.  

 

Luncharrangement – Luxe lunch   € 12,75 

- 1,5 broodje p.p. bestaande uit een luxe broodjes. Luxe belegd met o.a. rosbief, sla en kruidenmayonaise / gegrilde groente, dressing en Parmezaanse 

kaas / gezond; sla, tomaat, komkommer en ei. 

- Soep van de dag 

- Dagsalade 

- Melk/jus d’orange/(karnemelk op aanvraag) 

Luncharrangement – Boontjes lunch     € 9,75 

- Verschillende broodjes en stokbroodjes. 2 p.p. belegd met diverse soorten beleg en sla en groente garnituur. (.o.a. kaas, kipfilet, hummus, eiersalade.) 

- Krentenbol 

- 1 stuk fruit per persoon 

- Jus d’orange/diverse soorten fruit water 

Luncharrangement – Basic lunch   € 8,25 

- 1 bolletje en 1 pistolet p.p. met standaard beleg en garnituur. (o.a. kaas, ham, salami) 

- Krentenbol 

- Melk/(karnemelk op aanvraag) 

 

Supplements 

Roomboterkoekjes                                                                   € 0,35    Smoothie                   € 1,75 

Diversen koeken (gevulde koek, muffins, eierkoeken etc.)  € 1,30   Soep van de dag, per kop                € 1,50 

Saucijzenbroodjes                                              € 2,25    Handfruit per stuk                   € 0,60 

Croissants       € 2,25   Broodje kroket(of frikandel groentekroket)           € 1,75 

Krentenbol                                                                                         € 1,25 

Fruitsalade                                                                                         € 1,50 
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Dieetwensen en allergieën 

Uiteraard kunnen wij rekening houden met dieetwensen, allergieën en geloofsovertuiging. Wanneer u dit van te voren aangeeft dan kunnen wij hiermee 

rekening. 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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens: 

Stichting Leidse Boontjes (jongeren)  Restaurant Leidse Boontjes (catering) 

3de Binnenvestgracht 23-X    3de Binnenvestgracht 23-X 

2312 NR Leiden     2312 NR Leiden 

info@leidseboontjes.nl     catering@leidseboontjes.nl 

 

Voor meer informatie over ons, kijk op www.leidseboontjes.nl 
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