Vergader- en koffiearrangementen bezorgservice
Alle bestellingen dienen minimaal een dag van tevoren bij ons bekend te zijn. Wij bezorgen gratis op de Zernike Campus
wanneer het een bestelling betreft voor minimaal 10 personen. Prijzen zijn inclusief BTW.
Brasserie Zernike voert het merk Mondiano Rainforest voor koffie en voor thee het merk Garden Series.
Mondiano Rainforest koffie. Het Rainforest Alliance keurmerk garandeert dat een product afkomstig is uit een bos,
boomkwekerij of plantage die op verantwoorde wijze wordt beheerd, waar de biodiversiteit in stand wordt gehouden
en waar de rechten en het welzijn van werknemers en lokale gemeenschappen worden gewaarborgd. De gebruikte
espresso bonen bestaan uit 80% Arabica en 20% Robusta bonen.
Garden Series thee. De theelijn van Garden Series wordt geproduceerd in Sri Lanka met 100% natuurlijke aroma’s.
Garden Series heeft een non-profit organisatie, de FairTeaFoundation om in Sri Lanka de gezondheidscondities en
leefomstandigheden van de mensen die werken op de theeplantages te verbeteren.
Koffie/thee arrangement 1
2 kopjes p.p. inclusief verpakte koekjes en karaf water 200 ml per persoon
(levering incl. servies en glaswerk)
Prijs per persoon € 2,75
Koffie/thee arrangement 2
2 kopjes p.p. inclusief Tiny Tony chocolaatjes en karaf water 200 ml per persoon
(levering inclusief servies en glaswerk)
Prijs per persoon € 2,95
Koffie/thee arrangement 3
2 kopjes p.p. inclusief luxe lekkers zoals mini muffins, puntje spekkoek of macarons en karaf water 200 ml per persoon
(levering inclusief servies en glaswerk)
Prijs per persoon € 3,25
Vergaderarrangement
1 kopje koffie/thee, flesje sinaasappelsap, pakje Earth water, pepermuntje, zakje groentensnacks en een healthy reep.
(levering inclusief servies en glaswerk)
Prijs per persoon € 9,25
Koffie en Thee – losse items
Onderstaande items zijn alleen bij te bestellen in combinatie met een koffie/thee arrangement. Genoemde prijzen zijn
per stuk/persoon.
Verse gember, munt, citroen, sinaasappel en honing voor thee (minimaal 5 personen).
Prijs per persoon € 2,95
Zoet (vanaf 8 personen)
Plak Knol’s koek
Plak roomboter cake
Plaatcake appel of chocolade-bosvruchten per stuk
Petit fours
Cheesecake framboos, punt
Pecan carameltaart, punt
Holtkamp’s Carrot cake, punt
Hazelnootschuimgebak (glutenvrij)
Carré framboos & bosbes of
limoen & mango (glutenvrij & vegan)

€ 1,50
€ 1,40
€ 3,25
€ 3,75
€ 2,95
€ 2,95
€ 5,95
€ 5,50
€ 4,50

Lunches afhaal of bezorg
Alle bestellingen dienen minimaal een dag van tevoren bij ons bekend te zijn. Wij bezorgen gratis op de Zernike Campus
wanneer het een bestelling betreft van minimaal 8 lunches. Prijzen inclusief BTW.
Rustieke piccolo
Volkoren(95gr.)

Waldkorn
Sandwino sun
ciabatta (105gr.) (130gr.)

Vegan

Broodje, hummus mediterraneo, rucola,zongedroogde tomaat,
rode ui, komkommer, walnoot
€ 3,75

€ 4,25

€ 4,50

Broodje, rucola, vijgenjam, pecannoten

€ 3,75

€ 4,25

€ 4,50

Broodje, rucola, oude kaas, vijgenjam

€ 4,75

€ 4,95

€ 5,25

Broodje, slamix, pesto, brie, komkommer

€ 4,95

€ 5,25

€ 5,50

Broodje, slamix, geitenkaas, balsamico, honing, walnoten

€ 5,50

€ 5,75

€ 5,95

Broodje, rucola, pesto, mozzarella, tomaat

€ 4,75

€ 4,95

€ 5,25

Broodje, roomkaas, slamix, omelet, gefruite uitjes

€ 5,25

€ 5,75

€ 5,95

Broodje, roomkaas, slamix, gerookte zalm, rode ui,
komkommer

€ 5,95

€ 6,25

€ 6,50

Broodje, slamix, huisgemaakte tonijnsalade, appel, rode ui,
komkommer

€ 5,75

€ 6,00

€ 6,25

€ 5,50

€ 5,75

€ 5,95

Broodje, slamix, gerookte kipfilet, gekookt ei, kerriemayonaise € 5,25

€ 5,50

€ 5,75

Broodje, slamix, filet americain, ui, gekookt ei

€ 5,50

€ 5,75

€ 5,95

Broodje, slamix, ossenworst, ui, truffelmayo

€ 5,50

€ 5,75

€ 5,95

Broodje, pikante kip, slamix, huis gemarineerde kippendij,
komkommer, gefruite uitjes

€ 5,75

€ 5,95

€ 6,25

Vegetarisch

Vis

Vlees

Broodje, slamix, boerenham, kaas, ei, honingmosterdsaus

Soep (beker 330 ml)

Mosterdsoep met of zonder Groninger worst € 3,95/3,75
Soep van de dag € 3,75

Dranken

Sinaasappelsap flesje 330ml € 1,95
Verse sappen in diverse smaken, flesje 250ml € 2,95
Melk/karnemelk 250ml dagvers € 2,25
Pakje Earth water pakje 330ml € 1,85

