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Je hebt niet altijd de tijd om in het restaurant te gaan eten of je 
organiseert een lunchmeeting in je eigen gebouw. Onze inhouse-
cateraar PDX Services bezorgt graag een lunch in jouw kantoor. In 
deze gids vind je alle mogelijkheden. 

Heb je een andere wens? We denken graag mee en kunnen altijd 
een maatwerkvoorstel maken. Uiteraard houden we rekening met 
dieetwensen, voedselintoleranties of allergieën. Laat het vooral 
weten bij je bestelling!

Alle tarieven genoemd in deze gids zijn inclusief BTW, bezorgen 
en ophalen van servies.

ontbijt Lunch Borreloverwerk-
maaltijden

Bestelling plaatsen of meer informatie?

Bouw & Infra park afdeling reserveringen 

 0341 – 499 000

 reserveringen@bouwinfrapark.nl

 www.bouwinfrapark.nl
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Koffie/ontbijten

  ontBIjt 1
 Dit ontbijt bestaat uit vers afgebakken 
croissants, pistolets en eenvoudig belegde 
zachte bollen (kaas en vleeswaren). Boter 
wordt apart geserveerd. Wij gaan uit van 3 
broodjes p.p.

Dit ontbijt wordt geserveerd met melk, 
karnemelk en jus d’orange.

1

prIJs:  € 8,25 p.p. 

 ontBIjt 2
 Dit ontbijt bestaat uit minicroissants, 
minimuffins en minikrentenbollen met 
een assortiment van zoet beleg en boter. 
Daarnaast serveren wij een verse fruitspies 
en driehoekssandwiches met diverse kaas en 
vleeswaren. Wij gaan uit van 4 broodjes p.p. 

Dit ontbijt wordt geserveerd met melk, 
karnemelk en jus d’orange.

2

prIJs:  € 9,85 p.p. 

ontbijtarrangementen

koffiearrangement
Dit arrangement bestaat uit koffie, thee en kopjes met 
alle toebehoren. Daarnaast ontvangt u een assortiment 
van koekjes voor bij de koffie.

prIJs p.p. per daGdeeL: € 8,25

Lekkers voor bij 
de koffie

• Kaasbroodje   € 2,25
• Saucijzenbroodje     € 2,25
• Ragoutbroodje     € 2,25

• Plak roombotercake    € 1,15
• Homemade ‘Bouwny’   € 1,75
• ‘Veluwse zwienekeutels’ (2 p.p.)   € 1,70
       Handgemaakte Veluwse truffels

• Muffin      € 1,95
• Minimuffin (2 p.p.)     € 1,60

• Candybar      € 0,95
• Energybar     € 1,50

• Koekjes op schaal (2 p.p.)    € 0,80
• Luxe koek uit eigen oven  € 1,30 

• Trio van plaatgebak     € 2,00
• Gesorteerd gebak     € 3,10
• Petit four      € 2,10
• Petit four met logo     € 2,40
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Lunchen
kantoorlunches

 MaaLtIjDSaLaDE 
  GeIteNKaas, KIp, toNIJN, GerooKte  
 ZaLm of CarpaCCIo 
Vers bereide salade met sla, komkommer, tomaat en 
dressing. Wij serveren deze salade met knapperig 
brood en boter.

4

prIJs:  € 15,80 p.p. 

prIJs:  € 9,95 p.p. 

 VErgaDErLunch 1 StEr
 Deze lunch bestaat uit belegde witte en 
bruine zachte bollen en boterhammen van oerbrood. 
Wij gaan uit van 2 broodjes p.p. 

Tevens serveren wij een warme snack en handfruit. 
Als dranken serveren wij melk, karnemelk en jus 
d’orange.

1

prIJs:  € 8,85 p.p. 

 VErgaDErLunch 2 StErrEn
 Deze lunch bestaat uit een selectie van harde 
en zachte minibollen rijkelijk belegd met bijvoorbeeld: 
gerookte kip, rosbief, caprese, belegen kaas, eier- of 
krabsalade, gerookte zalm, brie en paté. Wij gaan uit 
van 2 broodjes p.p.
  
Daarnaast serveren wij een gevulde spianata van de 
dag, een warme snack en een fruitspies. Als dranken 
serveren wij melk, karnemelk en jus d’orange.

2

prIJs:  € 13,40 p.p. 

 VErgaDErLunch 3 StErrEn
 Deze lunch bestaat uit een selectie van zachte 
bollen en luxe broodjes belegd met bijvoorbeeld: 
gerookte kip, rosbief, belegen of oude kaas, eier- of 
tonijnsalade, brie, paté, gerookte zalm. Wij gaan uit 
van 1,5 broodje/bol p.p.

Daarnaast serveren wij een hartige miniwrap van de 
dag, een broodje kroket, een fruitspies en een kop 
soep. Als dranken serveren wij melk, karnemelk en jus 
d’orange.

3

prIJs:  € 16,70 p.p. 
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Vlees - prIJs: € 4,20 p.st.

BEEnhaM
komkommersalade, beenham, rode ui, tomaat en ei
gErooktE kIP
sla, gerookte kip, wortel, komkommer, tomaat en ei
fILEt aMErIcaIn
sla, filet americain, rode ui, tomaat en ei
BLt
bacon, sla, tomaat en een mosterddressing
roSBIEf
sla, rosbief, wortel, komkommer, tomaat en ei
 

Vis - prIJs: € 3,60 p.st.

tonIjn 
sla, tonijn, rode ui, wortel, komkommer, tomaat en ei
gErooktE ZaLM
kruidenkaas, gerookte zalm, rucola, rode ui en tomaat
 

Vegetarisch - prIJs: € 3,50 p.st.

BELEgEn kaaS
selderijsalade, belegen kaas, wortel, sla, paprika en 
komkommer
ouDE kaaS
sla, oude kaas, wortel, komkommer, tomaat en ei
BrIE
sla, brie, wortel, komkommer, tomaat en ei
gEItEnkaaS
pesto, geitenkaas, rucola, rode ui, pijnboompitten en 
zontomaat
huMMuS
rucola, hummus, avocado, komkommer, zontomaat en 
pijnboompitten
 

Losse broodjes
Bestel uit ons assortiment van vers belegde luxe harde 
afbakbroodjes.  

Lunchen
Los te bestellen bij uw lunch
• Krentenbol    € 0,90
• Kroket met mosterd   € 1,70
• Broodje kroket met mosterd  € 2,50
• Van Dobben kroket    € 2,20
• Gehaktbal met mosterd   € 2,80
• Broodje gehaktbal met mosterd € 3,60
• Kaas- of saucijzenbroodje   € 2,25
• Kop soep     € 2,35
• Handfruit     € 1,20
• Verse fruitsalade    € 2,95
• Halve avocado met tonijnsalade € 2,30
• Weckpotje met salade van de dag € 2,80
• Mix it Cup met kwark, fruit en chocolade      € 2,80
• Vruchtenkwark met fruit   € 2,95
• Sandwichtaart met kip of zalm (5 p)  € 12,25
• Spies met trio van minibollen  € 6,20
       met dagvers beleg
• Vers belegde halve wrap  € 1,70
• Tortizza met ‘Spicy chicken’ salade       € 2,50

4-uurtje
• Sandwichtaart met kip of zalm (5 p) € 2,30 p.p.
• Tortizza ‘Asian chicken curry’ (koud) € 2,50 p.p.
• Tortizza caprese (koud) € 2,50 p.p.
• Fruitspies    € 1,70 p.p.
• Smoothie    € 3,75 p.p.
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Borrelen

BorrELEn
Een assortiment van frisdranken, 

bier en wijn en nootjes (vanaf 10 personen)
     

30 MIn             1 uur               1.5uur
€ 8,25 p.p        € 14,00 p.p        € 16,50 p.p 

warM BorrELhaPjES aSSortIMEnt

• Basis bittergarnituur met diverse sauzen  3 st p.p.: € 2,45
• Luxe bittergarnituur met diverse sauzen     3 st p.p.: € 2,75
• Van Dobben bitterballen met mosterd  3 st p.p.: € 2,45
• Miniloempia’s met chilisaus (vegetarisch, 6 stuks) € 4,65
• Minikaassoufflés (6 stuks)     € 4,65
• KaasTengels (6 stuks)   € 4,65

2

kouD BorrELhaPjES aSSortIMEnt

• Diverse soorten kaas en worst met verschillende dipsauzen   
• Gemengde olijven (schaaltje voor 4 personen)    
• Pikante notenmix (schaaltje voor 4 personen)    
• Luxe zoutjes (schaaltje voor 4 personen)
• Tapasplank met kaas, olijven, droge worst, gegrilde paprika, sweet pepper, crudités 
       (knabbelgroenten met dip), rauwe ham, grisini’s (Italiaanse broodstengels) en kaaskoekjes 
       (plank voor 4 personen).         

1
3 st p.p.: € 2,45 
   € 4,10
               € 3,45
               € 4,10 
             € 13,50
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kouDE haPjES

• Miniwrap carpaccio met rucola, pesto, pijnboompitten en Parmezaanse kaas
• Canapé met avocadomousse en Noorse garnalen
• Miniwrap van pulled pork of pulled chicken met bbq-saus, ijsbergsla en komkommer
• Witlof bite met krabsalade
• Crostini humus, spinazie en paprika uit de oven
• Groene asperges omwikkeld met rauwe ham en balsamico

1

prIJs: 3 st p.p.: € 7,60

warME haPjES

• Miniwrap oriëntaal chicken
• Petit crolines (kleine bladerdeeghapjes met een vulling van kipkerrie, rundvlees of kaas)
• Gehaktballetjes in kruidige tomatensaus
• Quesadilla (Mexicaanse ‘tosti’ van tortilla’s) met spinazie, geitenkaas, walnoten en honing
• Gepaneerde gamba met wasabi-mayonaise

2

prIJs: 3 st p.p.: € 7,60

Hapjes
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groEPSMaaLtIjDEn 
Overwerken, of heeft u een andere 
gelegenheid voor een warme maaltijd? Op 
deze pagina vindt u diverse mogelijkheden 
voor de wat kleinere gezelschappen. Deze 
buffetten worden geserveerd voor groepen 
van 10 tot 15 personen.

*vegetarische gerechten
 

Buffetten

3

prIJs: € 21,80 p.p.

kLEIn hoLLanDS BuffEt
Buffet met een assortiment van de volgende 

gerechten:

kouD
• Pastasalade met bospaddenstoelen en 

broccoli*
• Salade met tomaat, komkommer, rode ui, 

olijven en feta*
• Komkommerappelsalade met dilledressing*
warM
• Gehaktballetjes in pikante saus
• Beenham met honingmosterdsaus
• Groenteschotel geroerbakt in olijfolie*
• Bourgondische aardappeltjes met ui en spek

Het buffet wordt geserveerd met stokbrood en 
romige zelfgemaakte kruidenboter.

1

prIJs: € 19,70 p.p.

kLEIn InDISch BuffEt
Buffet met een assortiment van de volgende 

gerechten:

• Huisgemaakte nasi*
• Daging Campur Pedis - pittig rundvlees met 

bamboe en mais
• Kipspies
• Satésaus*
• Cecengeh - groenten met pittige kokosmelksaus*
• Assinan Sapudi - komkommer-taugé salade*
 
Het buffet wordt geserveerd met de volgende 
garnituren: kroepoek, sambal, sojasaus, gedroogde 
uitjes, atjar, komkommer en tomaat.

2

prIJs: € 19,70 p.p.

kLEIn ItaLIaanS BuffEt
Buffet met een assortiment van de volgende 

gerechten:

• Penne met een bolognesesaus
• Vegetarische lasagne*
• Vegetarische pizza van de plaat*
• Gegrilde kipfilet met pesto roomsaus
• Gepaneerde auberginerepen*

Het buffet wordt geserveerd met diverse koude 
salades, olijven, zongedroogde tomaten, brood en 
kruidenboter.
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groEPSMaaLtIjDEn
De maaltijdbuffetten op deze pagina 
worden enkel geserveerd voor groepen 
vanaf 15 personen. 

*vegetarische gerechten
 

Overwerken?

Individuele maaltijden (BEStELBaar tot 16:00 uur MEt LEVErIng tot 19:00 uur)
• Homestyle Angusburger (200g) met frites, saus en een salade
• Kipspies met satésaus, frites, salade, kroepoek, atjar en gedroogde uitjes
• Gebakken zalm met pasta en een zachte mosterdsaus
• Huisgemaakte bonenburger met frites, saus en een salade* prIJs:  € 18,65 p.p. 

DaghaP
Een dagelijks wisselend 1-pansgerecht. prIJs:  € 13,30 p.p. 

3

prIJs: € 23,95 p.p.

hoLLanDS BuffEt
Buffet met een assortiment van de volgende gerechten:

kouD
• Pastasalade met bospaddenstoelen en broccoli*
• Salade met tomaat, komkommer, rode ui, olijven en feta*
• Ambachtelijke rundvleessalade
• Scharreleisalade met een lenteuitje en bieslook*
• Komkommerappelsalade met dilledressing*
warM
• Rundergoulash
• Gehaktballetjes in pikante saus
• Varkensfiletlapje met champignonroomsaus
• Beenham met honingmosterdsaus
• Op de huid gebakken zeebaarsfilet met een olie van 

oregano
• Groenteschotel geroerbakt in olijfolie*

Naast de vlees- en visgerechten bestaat het buffet uit rijst 
en Bourgondische aardappeltjes met ui en spek. Het buffet 
wordt geserveerd met stokbrood en romige zelfgemaakte 
kruidenboter.

1

2

prIJs: € 26,00 p.p.

prIJs: € 23,95 p.p.

InDISch BuffEt
Buffet met een assortiment van de 
volgende gerechten:

• Mie met groenten*
• Huisgemaakte nasi*
• Daging Campur Pedis - pittig rundvlees met   

bamboe en mais
• Kip met mango-chilisaus
• Acar Ikan Kuning - vis in zure saus
• Assinan Sapudi - komkommer-taugé salade*
• Kipspies 
• Satésaus*
• Bali Tahoe - gebakken tahoe in rode saus*
• Cecengeh - groenten met pittige kokosmelk-

saus*
• Omeletreepjes*
 
Het buffet wordt geserveerd met de volgende
garnituren: kroepoek, sambal, sojasaus, 
gedroogde uitjes, atjar, komkommer en tomaat.

ItaLIaanS BuffEt
Buffet met een assortiment van de volgende gerechten:

• Penne met bolognesesaus
• Spaghetti met kruidige tomatensaus*
• Vegetarische pizza van de plaat*
• Vegetarische lasagne*
• Gegrilde kipfilet met pesto-roomsaus
• Schelpenpasta in roomsaus met garnalen, broccoli, olijf 

en gorgonzola
• Zeebaars in copa di Parma met zongedroogde tomaten 

en basilicum
• Ravioli gevuld met rundvlees en Pecerino kaas met een 

lichte tomatensaus
• Gepaneerde auberginerepen*
• Gegrilde gemengde groenten in rozemarijn*

Het buffet wordt geserveerd met diverse koude salades, 
olijven, zongedroogde tomaten, brood en kruidenboter.
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tarIEVEn
Alle in deze roomservice map genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. 

rESErVErEn
U kunt reserveren of uw bestelling doorgeven tot 11:00 uur op de dag voorafgaand aan de bezorging. Wilt u 
na dit tijdstip reserveren/bestellen, dan kan dit in overleg met onze afdeling reserveringen: 
reserveringen@bouwinfrapark.nl

annuLErEn
Dient u onverhoopt een bestelling te annuleren? Geen probleem bij Bouw & Infra Park, mits de annulering 
tijdig wordt doorgegeven. Hieronder onze voorwaarden.

koStELooS
Annuleringen tot 24 uur voor het bezorgen van uw bestelling zijn kosteloos.

50% DoorBELaStIng
Bij annuleringen voor 9:00 uur op de dag van bezorgen zijn wij genoodzaakt 50% van de kosten door te 
belasten.

100% DoorBELaStIng
Bij annuleringen na 9:00 uur op de dag van bezorgen zijn wij genoodzaakt 100% van de kosten door te 
belasten.

annuLErIng ExtErnE LEVErancIErS
Bij annuleringen van evenementen waar inhuur van goederen voor is geregeld kunnen de annuleringskosten 
afwijken. Indien mogelijk zullen wij u hierover vooraf informeren. 

Leveringsvoorwaarden



Congrescentrum Bouw & Infra Park
Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk

       0341 – 499 000
       reserveringen@bouwinfrapark.nl
       www.bouwinfrapark.nl


