Gemakkeli jk,
gezellig, geregeld
€ 7,95 p.p

€ 9,95 p.p

LUNCHPAKKET 1

LUNCHPAKKET 2

1 bruine bol met ham, 1 wit te bol met
kaas, pakje Appelsientje sinaasappelsap
en een s tuk fruit

1 maisbol met kruidenkaas, 1 bruine bol
met ham, 1 wit te bol met kaas, pakje
Appelsientje sinaasappelsap, pakje melk en
een s tuk fruit

€ 13,95 p.p

€ 16,95 p.p

LUNCHPAKKET 3

LUNCH ROYAL

3 luxe belegde sandwiches met
filet Americ ain en uitjes, brie en gerook te
zalm, flesje Appelsientje sinaasappelsap,
flesje melk en een s tuk fruit

1 tar we vloerbroodje met gerook te zalm,
1 tar wepuntje met mozzarella, tomaat,
pes to en pijnboompitjes en 1 minibroodje
met gele room. Vers fruit en een salade,
flesje Appelsientje sinaasappelsap en een
flesje melk

Bij ons komen de broodjes op de dag van de busrit vers van de bakker!
We leveren de lunches aan in handige pakketjes, inclusief ser vet ten. U hoef t ze
alleen maar uit te delen aan uw gas ten in de bus. De borrelgarnituren worden
aangeleverd op schalen, inclusief ser vet ten. Deze schalen ont vangen we graag
weer retour. Al onze prijzen zijn inclusief BT W.

Gemakkeli jk, gezel lig, geregeld
€ 35,00

€ 19,95 p.p

voor 40 hapjes

LUNCH KING

BORRELGARNITUUR 1

5 luxe belegde broodjes met o.a. brie,
zalm, c arpaccio, ham en komijnekaas,
Mars reep, flesje Appelsientje sinaasappelsap, flesje wijn en Chaudfontaine
bronwater

Gemengde koude hapjes waaronder
verschillende soor ten kaas, wors t,
gekruide gehak tballetjes, gevuld ei en
spiesjes met olijven en tomaat
(afname per 4 0 s tuks)

€ 69,50

€ 125,00

voor 40 hapjes

voor 40 hapjes

BORRELGARNITUUR 2

BORRELGARNITUUR 3

Amusehapjes, waaronder gerook te ham
met brie, quiche ham/kaas, tomaatje
gevuld met filet Americ ain, tomaatje met
kruidenkaas en een spies van olijven en
gerook te ham (afname per 4 0 s tuks)

Luxe amusehapjes waaronder c arpaccio met
pes to, Parmezaanse kaas en pijnboom pitjes, gerook te zalm op een bedje van sla
en tomaat gevuld met Hollandse garnalen
(afname per 4 0 s tuks)

Graag horen wij van tevoren of er dieet wensen zijn, zodat wij daar rekening mee
kunnen houden. W ilt u liever iets anders bes tellen dan wij hier aanbieden, speciaal voor
uw gezelschap? Dat is ook zeker mogelijk. Neem contac t met ons op zodat wij uw wensen
kunnen bespreken.
Graag ont vangen wij de bes telling via ons c ateringformulier (pagina 3)!
T: 0572 – 353535 / e - mail info@ tcr-tours.nl

Gemakkeli jk, gezel lig, geregeld
GROEPSNA AM
DATUM BUSRIT

Koffie & thee *

SOORT

PRIJS

Op basis van nacalculatie

€

1,50

Coca Cola (33 cl.)

€

2,00

Fanta (33 cl.)

€

2,00

Spa Blauw (33 cl.)

€

2,00

AANTAL

Fris *

Het standaardassortiment is per stuk af te nemen.
Andere dranken zijn op aanvraag leverbaar, maar dienen
wel per tray te worden afgenomen.
Alcoholisch **
Bier

Heineken

€

2,50

Grolsch

€

2,50

Rood (25 cl.)

€

3,50

Wit (25 cl.)

€

3,50

Rosé (25 cl.)

€

3,50

Doos ad 32 stuks

Mars

€

32,00

Doos ad 32 stuks

Snickers

€

32,00

Doos ad 25 stuks

Twix

€

25,00

Doos ad 24 stuks

Gevulde koek

€

18,00

Doos ad 24 stuks

Roze koek

€

24,00

Per stuk

Verse gevulde koek of stroopwafel (min. bestelling 10 stuks)

€

1,75

Wijn

Tussendoortjes *

Koeken *

Invullen d.m.v. klikken op het vlak bij zowel naam / datum als het aantal.

Gemakkeli jk, gezel lig, geregeld
I.s.m. met onze par tner Joop van den Enk Par t y Catering, bieden wij u:

SOORT

PRIJS

Bakje vers fruit
(min. bestelling 20 stuks).

€

3,50

Lunchpakket 1

€

7,95

“

Lunchpakket 2

€

9,95

“

Lunchpakket 3

€ 13,95

“

Lunch Royal

€ 16,95

“

Lunch King

€ 19,95

Borrelgarnituur 1

€

35,00

“

Borrelgarnituur 2

€

69,50

“

Borrelgarnituur 3

€ 125,00

Vers fruit

AANTAL

Lunchpakketten *
per stuk

Borrelgarnituren *
afname per 40 stuks

klik hier om te verzenden
* PDF als bijlage toevoegen

SMAKELIJK ONDERWEG MET DE TCR TOURS CATERINGSERVICE
Uiterlijk 8 werkdagen voor ver trek ont vangen
wij graag uw ingevulde bes telformulier
retour.

Alle ar tikelen die u bes telt, zijn ook uw
eigendom. Na af loop van de rit mag u
eventuele overgebleven ar tikelen meenemen.

Email: info@ tcr-tour s.nl
Voor vragen: 0572 - 35 35 35

* Prijzen inclusief 9% BT W
* * Prijzen inclusief 21% BT W

