CATERING MENU
COME & SAY HI
→ Catering aanvragen kunnen gemaild worden naar info@luciesplateau.nl of informeer
telefonisch via 06 20 78 47 82.
→ Elke vrijdag bezorgen we heerlijke poké bowls! Bestel via een appje naar 06 20 78 47
82. Het menu is te vinden op www.luciesplateau.nl of Instagram stories!
* onderstaande prijzen zijn inclusief serviesgoed, bestek, glaswerk en exclusief kosten voor
transport, personeel, schoonmaak

LUNCH TABLE
€ 15 p.p.


SOEPJE | hartverwarmend soepje



BAGEL | creamy chicken avocado bagel



MINI BOL | luxe belegd sesam bolletje



WRAPJE | verrukkelijk gevuld wortel wrapje

BRUNCH TABLE
€ 21,50 p.p.


SOEPJE | hartverwarmend soepje



BROOD & DIP | wereldse broden met 2 homemade dips



QUICHE | winterse quiche muffin



BAGEL | creamy chicken avocado bagel



WRAPJE | verrukkelijk gevuld wortel wrapje



COUSCOUS | couscous salade met roasted veggies, kaneel, rozijntjes, feta



SWEETS | sinaasappel-dadel bananenbrood, kokos-brownie & vanille macaron

DINER TABLE ‘AROUND THE WORLD’
(vanaf 10 personen)
€ 29,50 p.p.

SPECIAL STARTERS


DIP IT | mix van wereldse broden | 2 homemade dips



STARTER | verrassend voorgerechtje



SOEPJE | hartverwarmend soepje

MAIN MASTERS


TASY TACO | vlees & vis tacos | tasty toppings



CURRY | thaise yellow curry | geroosterde veggies | wilde rijst



SUPER SPIES | malse kippendij | soja-sesam saus | rode peper



POTATO | gepofte zoete aardappel | ras el hanout yoghurt dip

DELICIOUS DESSERT
SHARED SWEETS | lemon cheesecake met framboos |
pastel de nata | kokos-brownie

TASTY TACO TABLE
(vanaf 10 personen)
€ 18,50 p.p.
SOEPJE
soep in glaasje | courgette-paprika soepje

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


AARDAPPEL | gepofte zoete aardappel | rode peper | ras el hanout yoghurt dip



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

BORREL TABLE
(vanaf 10 personen)
€ 15 p.p.


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



MEAT | italiaanse gerookte ham | spinata romana | gekruide worst



CHEESY | selectie van 4 verrukkelijke kazen | dadel-walnoot brood |
fruity chutney | balsamico siroop | blauwe druiven



HEALTHY TWIST | komkommer & wortel sticks | friszoete galia meloen



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



SPIESJES | gamba spiesjes met geroosterde cherrytomaatjes & ananas |
gemarineerd gehakt spiesje met mozzarella & pesto

AND MORE!
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! Neem gerust contact op voor meer informatie.

www.luciesplateau.nl | 06 207 847 82 | info@luciesplateau.nl

