
OUT OF THE EVENT BOX



Deze tijd vraagt om “Out of the box” denken, niets is wat het 2 maanden geleden was. Toch verandert één ding nooit, de liefde voor ons vak.  
We willen smaken blijven delen, culinair blijven verrassen en gasten laten genieten van onze creaties. Zelfs tijdens “online” evenementen bieden 
wij deze mogelijkheid. Binnen 2 uur voor aanvang event leveren wij onze box af op ieder gewenst adres in Nederland, dit geeft toch echt een extra 
dimensie aan je “online” event. Food is nu eenmaal “live”

We bieden een variant voor een ochtend programma, en een variant voor een middagprogramma; 

MORNING “OUT OF THE EVENT BOX”     
 
Wij ontvangen uw gasten met;  

Verse thee – citroentijm – kaneel – citrus – citroengras 

Granola bar – gedroogd fruit – gekarameliseerde noten – honing 

Tijdens de break serveren wij;

Fruitwater – “Tarte Tatin” – appel – kaneel – steranijs – bourbon vanille 

Guilty Pleasure – 3 soorten chocolade – Gojibessen – hennepzaad – gevriesdroogde yoghurt 

Een heerlijke afsluitende lunch;

Gegrilde sandwiches van tomaatbrood – boerenkaas – Zaanse Grove mosterd – Gegrilde courget  

Gegrilde sandwiches van tramezinni – geroosterde runderrollade – truffelmayonaise  

Salade van vers voorjaarsfruit – gemarineerd in jus d’orange en vanille

Salade Asperge – Charlotte aardappel – zacht gegaard scharrelei – bieslook – Spakenburgs gerookte zalm

Energy to the max – Smoothie – Spinazie – Banaan – Vanille – honing – boerenyoghurt – jus d’orange



AFTERNOON “OUT OF THE EVENT BOX”        
 
Wij ontvangen uw gasten met;  

Verse thee – citroentijm – kaneel – citrus – citroengras 

Granola bar – gedroogd fruit – gekarameliseerde noten – honing  

Tijdens de break serveren wij;

Fruitwater – “Tarte Tatin” – appel – kaneel – steranijs – bourbon vanille 

Guilty Pleasure – 3 soorten chocolade – Gojibessen – hennepzaad – gevriesdroogde yoghurt 

Een heerlijke afsluitende borrel;

Chips van vergeten groenten 
Luxe noten - 

Charcuterie – cornichons – krotenmosterd 

Oud Alkmaarder 

“Bitterballen” alleen zelf op te warmen 
“Dutch Glory” do it yourself – Oven bitterballen – molenmosterd

Brand “Lentebok” 

Chardonnay “Organic” 


