CATERING MENU - Yeey, let’s taste Lucies PLATEAU!
Rijkelijk gevulde plateaus, altijd verrukkelijk gevarieerd!
Wij creëren unieke smaakcombinaties, met inspiratie uit
de hele wereld én een eigenzinnige twist.
En omdat het oog ook graag verrast wordt... cateren
wij met grote aandacht voor (food) styling.
Gasten kunnen op vele verschillende manieren genieten
van onze hippe happen. Helemaal in stijl aan prachtig
gedekte dinertafels, in de vorm van een casual walking dinner,
van een eye-catching PLATEAU table (in buffetvorm) of misschien is
een creatief food festival passend voor jullie gelegenheid?
Op zoek naar invulling voor een groot event?
Wij staan te popelen om volledig te ontzorgen!

‘’ Kiezen is lastig, delen is leuk.
Share your food & enjoy! ’’
- PLATEAU team -

Come & say hi! → Bestel of informeer via info@luciesplateau.nl of 06 20 78 47 82.

LUNCH
* alle prijzen zijn inclusief serviesgoed, bestek, glaswerk en exclusief kosten voor transport,
personeel, schoonmaak

Delicious Lunch Table
€ 15 pp


SOUPIE (kies 1 favoriet)
soep in glaasje | pompoensoep | appel
soep in glaasje | rode linzensoep | tomaat



SANDWICH (kies 1 favoriet)
naan sandwich | gegrilde ham | mozzarella | petsto dressing | rucola
naan sandwich | zachte tomaat-olijf kaas | dadelstroop | rucola



MINI BOL (kies 1 favoriet)
mini klooster bol | gerookte zalm | granaatappel | little gem | sriracha mayo
mini klooster bol | kerrie-hummus | geroosterde paprika | zoete ui | little gem



WRAPJE
wortel-wrapje | pulled chicken | harissa-roomkaas | rucola

~ Voeg een verrukkelijke veggie salad toe!
+ € 3,00 p.p.


SALAD (kies 1 favoriet)
sweet potato salad | zoete aardappel | sla mix | feta | gezouten amandelen
couscous salad | pesto-olie | sla mix | gele courgette | tomaat | rozijnen

Superlicious Brunch Table

€ 19,50 pp



SOUPIE (kies 1 favoriet)
soep in glaasje | pompoensoep | appel
soep in glaasje | rode linzensoep |



tomaat

YOGHURT BOWL
griekse yoghurt | vers fruit | crunchy granola | kokos | agave siroop



SANDWICH (kies 1 favoriet)
naan sandwich | gegrilde ham | mozzarella | petsto dressing | rucola
naan sandwich | zachte tomaat-olijf kaas | dadelstroop | rucola



MINI BOL (kies 1 favoriet)
mini klooster bol | gerookte zalm | granaatappel | little gem | sriracha mayo
mini klooster bol | kerrie-hummus | geroosterde paprika | zoete ui | little gem



WRAPJE
wortel-wrapje | pulled chicken | harissa-roomkaas | rucola



SWEETS
shared dessert | choco | bananenbroodje | spekkoek | macaron | fruity crème

Juicy Drinks
€ 1,90 per glas - € 2,75 per 2 glazen
 ORANGE BABE | wortel | sinaasappel | gember
 SUPER FRUITY | blauwe bes | appel | peer | framboos

DINER
* alle prijzen zijn inclusief serviesgoed, bestek, glaswerk en exclusief kosten voor transport,
personeel, schoonmaak

Diner Table ‘Around the World’
€ 29,50 pp
SPECIAL STARTERS


DIP IT | mix van wereldse broden | kruidige pesto mayo | muhammara-feta dip



STARTER (kies 1 favoriet)
gegrilde ham | geroosterde paprika | sinaasappel mayo | truffel
gerookte zalm | peper-makreel | radijs | limoen-doperwten crème



SOUPIE (kies 1 favoriet)
soep in glaasje | pompoensoep | appel
soep in glaasje | romige bospaddenstoelensoep

MAIN MASTERS


TASY TACO (kies 1 favoriet)
rundergehakt | harissa crème | little gem sla | gegrilde paprika | mango | nacho
crunch | sriracha mayo
pulled jackfruit | harissa crème | little gem sla | rode kool | mango | gezouten
amandel | sriracha mayo



SUPER STOOF (kies 1 favoriet)
indian style | winterpeen | linzen | indiase masala | laurier |
rozijnen | naanbrood
thai touch | rundvlees | spinazie | bonen | taugé | kokosmelk | limoen



STREETFOOD SPIES (kies 1 favoriet)
malse kippendij | koreaanse chilisaus | komkommer | sesam
zalm-kabeljauw spies | gele courgette | kappertjes | peterselie



POTATOES (kies 1 favoriet)
roseval aardappel | rozemarijn | zeezout | knoflook
zoete aardappel | wortel | ras el hanout | dadels

DELICIOUS DESSERT


SHARED SWEETS
special dessert to share | cheesecake | pistache | lavendel | verse vijg |
balsamico

Diner Table ‘Around the World’
€ 24,50 p.p.
Voor de iets minder grote eters of omdat het beter past bij jullie gelegenheid, is
het mogelijk om een greep uit het diner menu te bestellen.
Met onderstaande keuzes kan het menu worden samengesteld.
SUPER STATERS
Kies voor het soepje óf een voorgerechtje
MAIN MASTERS
Naast de POTATOES kies je 1 favoriet uit TACO, STOOF of SPIES

Walking Dinner
Is een casual walking dinner perfect passend voor jullie gelegenheid? Met passie &
plezier serveren wij onze gerechten uit op locatie, in 6 tot 8 gangen!
Vraag vrijblijvend een offerte aan.

(Food) Event
Op zoek naar de culinaire invulling voor een groot event? Hier laten wij onze
creativiteit graag op los! Bijvoorbeeld in een thema geïnspireerd op het seizoen
(winter of Kerstmis!) of met een ‘Food festival’ concept, waarbij verschillende
food spots gecreëerd worden en we het thema compleet doortrekken in het plan
voor inrichting & styling.
Kortom; voor de verzorging van een totaalconcept (food, drinks, personeel,
meubilair, techniek, entertainment etc.) staan wij te popelen om jullie volledig te
ontzorgen!
Graag even informeren? Neem gerust contact op!

Wine & Dine! ~
vanaf € 16,50 pp
Wijn & spijs betekent dubbel zo veel proeven én alle smaken perfect samen laten
komen. Wij bieden een wijn arrangement aan, bijzonder goed passend bij onze
food creaties!

Tasty Taco Table
€ 18,50 pp

SOUPIE (kies 1 favoriet)
soep in glaasje | pompoensoep | bundelzwammen
soep in glaasje | rode linzensoep | tomaat

TACO’S & TOPPINGS
Stap 1. Take your taco! → Stap 2. Kies je lievelings toppings!


MEAT | malse limoen-kippendij | rundergehakt



FISH | gerookte zalm



VEGGIES | little gem sla | rode kool | mango | gegrilde paprika | gezouten
amandelen | harissa creme | srirracha mayo

SIDE DISH


SWEET POTATO | zoete aardappel | spinazie | feta



NACHO | blue corn nacho’s | jalapeños | paprika | cheddar

BORREL
* alle prijzen zijn inclusief serviesgoed, bestek, glaswerk en exclusief kosten voor transport,
personeel, schoonmaak

Borrel PLATEAU
€ 11 pp


DIP IT | mix van wereldse broden | kruidige pesto mayo | muhammara-feta dip



MEAT | truffel-salami | spinata romana | ossenworst met picalilly



CHEESY | 4 verrassende kazen | dadel-walnoot brood |
fruity chutney | balsamico siroop | blauwe druiven



HEALTHY TWIST | pompoen-hummus | roodlof | komkommer



CRUNCHY | groente chips | blue corn nacho’s | kerrie-pinda’s

Borrel bites
€ 1,85 per stuk
Speciaal voor jullie gelegenheid wordt er een
verrassende mix van vlees, vis en vega amuse hapjes
gecreëerd. Met heerlijk unieke smaakcombinaties en
een oogstrelende look, geven onze bites een woweffect op iedere feestelijke gelegenheid.
Enthousiaste bediening gewenst? De borrelhapjes
worden met passie & plezier op de gewenste locatie
uitgeserveerd!

Streetfood bites
vanaf € 3,50 per stuk
Lucie’s PLATEAU goes around the world! Deze hippe
happen, met verrukkelijke invloeden vanuit de hele wereld,
stillen de honger op ieder feestje! Denk aan taco’s,
gevulde pita’s, mini burgers and MORE.
Tip: combineer deze hap(pen) met een aantal borrel bites.
De streetfood bite dient ideaal als late night snack!

Sweet bites
vanaf € 1,85 per stuk
Hallo zoete hemel! Van mini bananenbroodjes en pastel de nata tot aan white
chocolate cheesecake, alle zalige zoetigheden uit onze keuken zijn heavenly good!
Verrukkelijk voor bij een koffie & thee moment, maar eigenlijk doet zoet het áltijd
goed.

Kiezen is lastig, delen is leuk. Share your food & enjoy!
www.luciesplateau.nl | 06 207 847 82 | info@luciesplateau.nl

