
 

 

 
Catering Menu afhalen of bezorgen 
 
Je wilt een uitgebreide lunch, catering of een diner bestellen dat méér is dan ons to-go 
menu of een samenstelling van verschillende items? Dat kan. Bij deze stellen wij je een 
aantal menu’s voor. Andere samenstellingen zijn zeker mogelijk: wij kunnen veel. Neem dan 
even contact met ons op. 
 
Menu A – 14,00 euro p.p. 

• Diverse broodjes van onze kaart 

• 2 tot 2,5 ‘normaal’ broodje p.p.  

• Kleiner gesneden 4 tot 5 kleine broodjes p.p.  
 
Menu B – 13,00 euro p.p. 

• Soep (Vegetarisch/veganistisch) 

• Diverse broodjes van onze kaart 

• 1 tot 1,5 ‘normaal’ broodje p.p.  

• Kleiner gesneden 2 tot 3 kleine broodjes pp.  
 
Menu C – 12,00 euro p.p. 

• Soep (Vegetarisch/veganistisch) 

• Brood, onbelegd, voor erbij (baguette, groentebroodje, ciabatta) 

• Verschillende dipjes (kruidenboter, tapenade, pesto, citroenmayonaise) 
 
Aan te vullen met 

• Afsluitend zoet hapje (mix van eenhapspuntje gebak, koekje, brownie etc.) 
o 1,50 pp.  

• Jus d’orange, versgeperst of smoothie / maat koffiebeker p.p. 
o 2,75 pp. 

• Appel/peer sap van de tap 
o 2,75 pp. 

• Dieetwensen/uitzondering als lactose, glutenarm etc 
o Toeslag 2,00 pp. per menu (ivm speciale inkoop) 

 
Algemeen 
 

• We vragen je minimaal 1 week tevoren te bestellen zodat wij de verse ingrediënten 
op tijd kunnen inkopen en kunnen verwerken.  

• We kunnen met de meeste allergieën of dieetwensen rekening houden. Wij bereiden 
relatief veel vegetarische en vegan gerechten. Glutenvrij i.v.m. coeliakie is echter 
vanwege onze omgeving niet mogelijk. Voor dieetwensen geldt een toeslag van 2 
euro pp i.v.m. speciale inkoop. 

• Voor bestellingen onder de 75 euro rekenen wij 4,50 euro bezorgkosten binnen een 
straal van 4 km rondom Proof Bakery. Binnen Vathorst is het 3 euro.  

• Wij gaan ervanuit dat eventueel servieswerk binnen 2 werkdagen weer retour wordt 
gebracht, anders rekenen we hiervoor 15 euro ophaalkosten.   

 
 


