
Foodbook lunch & diner



Menu eenvoudig € 13,50 p.p.

▪ 1 soort soep
▪ 2 sandwiches p.p.
▪ 1 salade

Menu deluxe € 14,75 p.p.

▪ 2 soorten sandwich p.p.
▪ 1 maaltijdsalade p.p.
▪ 1 x pastagerecht

Menu deluxe xl € 20,- p.p.

▪ 1 pasta of rijstgerecht
▪ 1 groene salade
▪ 1 rauwkost salade
▪ 1 warme groente
▪ 1 x vlees
▪ 1 x dipsaus

Menu’s



Keuze uit 1 van onderstaande soepen

▪ Pompoen soep met linzen en peterselie

(vegetarisch)

▪ knolselderij soep met spek en lente ui

▪ Tomaten soep van verse tomaten & basilicum

(vegetarisch)

Menu eenvoudig €13,50 p.p.

Soep



Keuze uit 2 verschillende sandwiches

▪ Hummus, gepofte paprika, venkel en

rucola (veganistisch)

▪ Komijnkaas, mosterdmayonaise, zoetzuur

en veldsla (vegetarisch)

▪ Rosbief, pesto, tomaat en rucola

▪ Biologische gekookte ham met grove

mosterd, augurk en botersla

Menu eenvoudig €13,50 p.p.

Belegde sandwiches



Keuze uit 1 van onderstaande salades

▪ Salade met tomaat, komkommer, kropsla,

rode ui, olijf en feta

▪ Salade met pasta, boterbonen, kip,

gepofte tomaat, dragon en een

citroendressing

▪ Salade met couscous, groene kruiden,

rozijn, paprika en munt

Menu eenvoudig €13,50 p.p.

Salades



▪ Sapjes 100% fruit

▪ Biologisch fruit

▪ Croissants

▪ Zoets na (brownie, cheesecake, macarons)

▪ Koffie/thee

▪ Melk/karnemelk

▪ Mastiek ; borden/bestek/soepkommen (€2,- p.p.)

Menu eenvoudig €13,50 p.p.
Optioneel

Aflevering

▪ Bestellen vanaf 15 personen

▪ Leverkosten in Amsterdam € 30,-

▪ Non food wordt de volgende dag opgehaald

(tenzij anders afgesproken)



Keuze uit 2 verschillende sandwiches

▪ Hummus, gepofte paprika, venkel en

rucola (veganistisch)

▪ Komijnkaas, mosterdmayonaise, zoetzuur

en veldsla (vegetarisch)

▪ Rosbief, pesto, tomaat en rucola

▪ Biologische gekookte ham met grove

mosterd, augurk en botersla

Menu deluxe €14,75 p.p.

Belegde sandwiches



Keuze uit 1 van onderstaande maaltijdsalades

▪ Salade geroosterde zoete aardappel en

linzen, spinazie, haricots verts, feta,

pompoen en zonnebloempitten

(vegetarisch)

▪ Salade met geroosterde pompoen en gele

paprika, kikkererwten, radicchio, geitenkaas,

rode ui en gebrande noten (vegetarisch)

Menu deluxe €14,75 p.p.

Maaltĳdsalades



Keuze uit 1 van onderstaande pasta’s

▪ Lasagne bolognese met wortel, bleekselderij,

prei, ui, tomaat en biologisch rundergehakt en

Parmezaanse kaas

▪ Lasagne courge�e, paddenstoelen, spinazie,

blauwe kaas, room en bleekselderij en

Parmezaanse kaas (vegetarisch)

Menu deluxe €14,75 p.p.

Pasta gerechten



▪ Sapjes 100% fruit

▪ Biologisch fruit

▪ Croissants

▪ Zoets na (brownie, cheesecake, macarons)

▪ Koffie/thee

▪ Melk/karnemelk

▪ Mastiek ; borden/bestek/soepkommen (€2,-

p.p.)

Menu deluxe €14,75 p.p.

Optioneel

Aflevering

▪ Bestellen vanaf 15 personen

▪ Leverkosten in Amsterdam €30,-

▪ Non food wordt de volgende dag opgehaald

(tenzij anders afgesproken)



Keuze uit 1 van onderstaande gerechten

▪ Groenten in kokos-curry saus met bonen, paprika, ui,

kikkererwten en zoete aardappel en rijst

▪ Lasagne bolognese met wortel, bleekselderij, prei, ui,

tomaat en biologisch rundergehakt en Parmezaanse kaas

▪ Lasagne courge�e, paddenstoelen, spinazie, blauwe kaas,

room en bleekselderij en Parmezaanse kaas (vegetarisch)

▪ Arabisch stoof met aubergine, linzen, abrikoos, zoete

aardappel, tomaat ui koriander limoen en specerijen met

couscous

Menu deluxe XL €20,- p.p.

Pasta- of rĳstgerecht



Keuze uit 1 van onderstaande groene salades

▪ Rucola salade met pompoen en zonnebloempi�en en feta

▪ Romaine sla met gekookt ei, croutons en Parmezaanse kaas

Menu deluxe XL €20,- p.p.

Groene salade

Keuze uit 1 van onderstaande rauwkostsalades

▪ Coleslaw van rode kool met appel, bleekselderij, rozijn,
augurk, en yoghurt

▪ Spitskool salade met karwijzaad, radijs, rode ui en
koriander

▪ Tomaten salade met bosui, peterselie, kappertjes, en olijf

Rauwkostsalade



Keuze uit 1 van onderstaande groentes

▪ Geroosterde bloemkool met haricots verts

en zoete winterwortel.

▪ Geroosterde pastinaak, pompoen en

sperziebonen.

▪ Geroosterde Champignons, chinesekool en

venkel.

Menu deluxe XL €20,- p.p.

Warme groente



Keuze uit 1 van onderstaande vleessoorten

▪ Merquezworst (lamsvlees)

▪ Kip in citroen salie (kip)

▪ Gehaktbal (rund)

▪ Porchetta ( varken)

Menu deluxe XL €20,- p.p.

Vlees

▪ Hummus met gerookt paprika poeder
▪ Labneh met olijfolie

Dipsaus



▪ Sapjes 100% fruit

▪ Biologisch fruit

▪ Croissants

▪ Zoets na (brownie, cheesecake , macarons)

▪ Koffie/thee

▪ Melk/karnemelk

▪ Mastiek; borden/bestek/soepkommen (€ 2,- p.p.)

Menu deluxe XL €20,- p.p.

Optioneel

Aflevering

▪ Bestellen vanaf 15 personen

▪ Leverkosten in Amsterdam €30,-

▪ Non food wordt de volgende dag opgehaald

(tenzij anders afgesproken)



Kun je niet vinden waar je naar op zoek bent of

heb je liever een ander soort lunch?

Ik denk graag met je mee!

Je kunt mij bereiken op:

06 48771273

info@rondhetfornuis.nl

Mail of bel gerust voor meer menu's broodjes,

borrels en hapjes.

Aanvraag opmaat

Amsterdam | info@rondhetfornuis.nl | 06 48771273 | www.rondhetfornuis.nl


