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Welkom bij Restaurant Centerpoint!
Graag introduceren wij onze vernieuwde banquetingbrochure.
Deze brochure is opgebouwd uit vijf services, te weten; vergaderservices, lunch
arrangementen, borrels & recepties, maatwerk en een productoverzicht.
Voor deze services bieden wij zowel in het standaard als het luxere segment een
uitgebreide keuze om aan uw wensen te kunnen voldoen.
Goed om te weten is dat wij bij voorkeur gebruik maken van zoveel mogelijk
duurzame producten. Onder andere hebben wij er voor gekozen om geen vis uit
de rode categorie (“liever niet”) uit de viswijzer, een initiatief van Stichting
Noordzee en het Wereld Natuurfonds, te gebruiken bij het samenstellen van ons
assortiment.
Deze keuze is onderdeel van het beleid maatschappelijk verantwoord ondernemen
binnen Compass Group Nederland.
Voor meer informatie over ons beleid verwijzen wij u graag naar onze website:
www.eurest.nl
Catering op maat
Deze banquetingbrochure bevat de meest gevraagde en meest voorkomende
banqueting-mogelijkheden.
Voor speciale wensen is bij Eurest uiteraard ook plaats.
Wij adviseren u graag in uw keuze voor de samenstelling van menu’s en
gerechten, assortimenten bij recepties, enz.
Bezorgkosten

Banquetingsupport

Helaas hebben wok te maken met een grote logistieke uitdaging waardoor wij
genoodzaakt zijn kosten voor het transport in rekening te brengen bij elke
bestelling.

Voor leveringen voor de douane/Marechausse bereken wij € 19,35
Voor leveringen achter de douane/Marechausse bereken wij € 38,70

Om een verzorging op het gewenste serviceniveau te kunnen bewaken hanteren
wij een aantal spelregels.
Reserveringstermijnen:
Gebak en taartbestellingen
Recepties
Diners en buffetten
Overige catering uit de brochure

voor 14:00u voorafgaande werkdag
5 werkdagen vooraf
5 werkdagen vooraf
voor 14:00u voorafgaande werkdag

Voor spoedaanvragen kunt u altijd contact opnemen voor overleg over de
mogelijkheden welke zijn.
Het assortiment uit deze banquetingbrochure is boekbaar
via info@restaurantcenterpoint.nl.
Mocht u hier advies bij kunnen gebruiken, dan kunt u altijd contact opnemen met
ons management op locatie te bereiken tussen 08:00 en 17:00u op
telefoonnummer 020 – 406 80 06 of mobiel op 06 52 41 29 06.
Services vóór 08:00 uur en vanaf 16:00 uur zijn uitsluitend mogelijk op
aanvraag.
Hierbij zijn wij genoodzaakt extra personeelskosten door te belasten.
Bij het samenstellen van deze banquetingbrochure zijn wij, voor wat betreft het
serviceniveau, uitgegaan van een hoge mate van zelfbediening. Mocht een ander
serviceniveau gewenst zijn, dan kunt u contact opnemen met Eurest
Bedrijfscatering. Daarna stellen wij graag een voorstel op maat voor u samen.

Spelregels

Geplaatste orders kunnen tot de voorgaande werkdag 14:00 uur kosteloos
geannuleerd of gewijzigd worden. Annulering en wijziging na deze tijd, tot een
uur voor aanvang van de activiteit, worden voor 50% in rekening gebracht.
Uitzonderingen zijn maatwerkbestelling, diners en buffetten, recepties, gebak- en
taartbestellingen.

Prijzen zijn altijd in euro’s en per persoon inclusief BTW, tenzij anders
aangegeven.
Afbeeldingen in deze banquetingbrochure zijn gebruikt ter illustratie.

Als vergaderservice bieden een uitgebreid assortiment aan fair trade koffie en
thee en diverse versnaperingen. Deze vindt u achteraan in deze banqueting
brochure.
Onderstaand treft u een aantal mogelijkheden met betrekking tot complete
arrangementen.
Indien u andere wensen heeft kunt u deze kenbaar maken via e-mail;
nl9034@compass-group.nl
Aan de hand van uw wensen en dagindeling zullen wij u dan een passend en
bespreekbaar voorstel doen.
Vergader arrangementen
Koffie en thee

€

4,65

Koffie, thee en roomboterkoekjes
Fairtrade koffie en thee (2p.p.), verse roomboterkoekjes (1p.p.),
vergader mint (1p.p.), en flavored water (2p.p.)

Dagdeel arrangement ‘Economy’

€ 12,45

Ochtend/middagdeel:
Fairtrade koffie en thee (4p.p.), flavored water (4p.p.),
Vergader mint en roomboterkoekjes (4p.p.), verse gebakken croissant (1p.p.)
Lunch:
Gevarieerd assortiment aan verse belegde harde broodjes (2p.p.),
handfruit (1p.p.) jus d’orange (1p.p.),(karne)melk (1p.p.)
Dag arrangement ‘Business’
Gelijk aan Economy en aangevuld met;

Vergaderen

Lunch:
Broodje van dobbe kroket met mosterd (1p.p.)
Middagdeel:
Fairtrade koffie en thee (3p.p.), diverse blikjes frisdrank (1p.p.)
Vergadermints (2p.p.) Belgische Bonbons (1p.p.)

€ 22,65

In de drukte en concentratie van de dag bijvoorbeeld tijdens vergaderingen of
trainingen is het van belang de lunch niet te aan u en uw gasten voorbij te laten
gaan.
Een goede en voedzame lunch is nodig om de energie en concentratie hoog te
houden maar zorgt tegelijk ook voor een ontspanningsmoment.
Om u tijdens de toch al drukke werkzaamheden ontlasten wij u graag en
bezorgen wij u, bijvoorbeeld, een van onderstaande arrangementen.
Indien u liever uw eigen lunch samenstelt verwijzen wij u graag naar ons
assortimentsoverzicht achter in deze brochure.
Ook wat betreft lunches is het mogelijk uw wensen via e-mail;
nl9034@compass-group.nl door te geven waarna wij u een passend voorstel
doen.
Lunch arrangementen
Arrangement Rotterdam

€ 9,50

Twee sandwiches p.p. van vers gebakken hand gesneden brood belegd met
vleeswaren en/of kaas, krentenbol met roomboter, handfruit (1 p.p.), beker
(karne)melk & verse sap.
Arrangement Amsterdam

€ 12,50

Twee vers gebakken broodjes goed belegd met vleeswaren en/of kaas
gegarneerd met sla, tomaat en komkommer, roomboter croissant, vers
fruitsalade, verse sap & beker (karne)melk.
Arrangement Den Haag

€ 15,75

Vier minibroodjes rijk belegd met luxe vleeswaren, kaas en/of vis, verse
fruitsalade, flavored water, verse sap & healthy bar

Lunchen

Alle lunches zijn ook als lunchpakket verkrijgbaar
tegen een meerprijs van € 1,10 p.p.
Zit er in een van bovenstaande arrangementen niets van uw gading
of heeft aanvullende wensen?
Neem gerust contact met ons op voor een bestelling op maat!

Ook bij ons verkrijgbaar
Warme snacks

Dranken

Saucijzenbroodje
Kaasbroodje

€ 2,10
€ 2,20

Blikje frisdrank (0,33ltr)
Coca Cola, Sprite, Fanta

€ 1,51

Pitabroodje
Gyros
Shoarma
Gegrilde groenten

€ 5,43

Flesje frisdrank (0,50ltr)
Coca Cola, Sprite, fanta

€ 2,17
€ 2,78

Turkse pizza

€ 3,32

Flesje vitamine/flavored water
Vitamin well, Sourcy, Little miracles

€ 1,09

Italiaanse lunch pizza
Margarita
Salami
Ham
Kip

€ 5,43

Flesje water (0,50ltr.)
Plat of bruis

Frituursnacks
Kroket (rund)
Frikandel
Kipcorn
Kaassouffle
Surinaamse broodjes
Kip soja
Rundvlees
Bakkeljauw
Kip kerrie
Lamsvlees

€
€
€
€

1,83
1,36
1,83
1,36

€ 3,93

Tussendoortjes
Candybar
Mars, Twix, Bounty, Balisto, Snickers

€ 1,00

Healthy bar
Gezonde mueslireep of proteïne reep

€ 1,83

Tony Chocolonely
Diverse smaken

€ 1,78

King pepermunt

€ 1,25

Borrel & Recepties
Om uw borrel of receptie in goede banen te leiden en tot een succesvolle bijenkomst te
maken bieden wij een zeer uitgebreid aanbod aan mogelijkheden.
Aanvragen voor de verzorging van een jubileum, afsluiting van een vergadering,
verjaardag of een andere bijzondere aangelegenheid verzoeken wij u contact op te
nemen met ons kantoor.
Aan de hand van uw specifieke wensen of behoefte stellen wij graag een passende
offerte voor u op.
Uiteraard kunt u ook alleen de drankjes en hapjes bij ons bestellen.
Frisdranken
Verse sappen
Water
Flavored water
Bier
Wijn
Prosecco

Borrels & Recepties

(0,33ltr.)
(0,20ltr.)
(0,50ltr.)
(0,50ltr)
(0,33ltr.)
(0,70ltr.)
(0,70ltr)

€ 1,51
€ 2,73
€ 1,09
€ 2,78
€ 2,50
€ 11,45
€ 18,45

Hollands garnituur
Portie van 10 stuks; o.a. Bitterbal, kaassouffle, Mini frikandel
Kipnugget, loempia

€

7,25

Van Dobben Bitterballen
Portie van 8 stuks

€

7,25

Oosters bittergarnituur
Assortiment van 10 Luxe oosterse Ichiban snacks

€ 11,75

Koud maar Goud
Assortiment van Oude kaas, Leverworst en tafelzuur

€

6,00

Portie Oude kaas

€

6,50

Portie Amsterdamse ossenworst

€

7,00

Mediterraan Plateau
Gekruide olijven, tapenade & foccaciabrood

€ 12,25

Genoemde prijzen zijn exclusief glaswerk.
Bittergarnituren worden op disposables geleverd.

Deze banquetingbrochure is een uitgave van Eurest Bedrijfscatering.
Het is niet toegestaan om informatie uit dit document te kopiëren en/of
aan derden te verstrekken
zonder toestemming van Eurest.
Typefouten, prijs- en assortimentswijzigingen voorbehouden.
Alles onder voorbehoud van beschikbaarheid bij onze leveranciers.
Alle genoemde bedragen zijn in euro’s en inclusief BTW per persoon.

Eurest is specialist op het gebied van foodservices voor diverse organisaties.
Eurest is werkzaam op de markten: bedrijven & overheid, horeca & evenementen,
onderwijs en zorg & welzijn.
Per markt heeft Eurest passende formules ontwikkeld.
Moedermaatschappij Compass Group Nederland is onderdeel
van het Britse Compass Group PLC.
In Nederland bedient Eurest 1100 locaties met 5500 medewerkers.

