Cateringaanbod

Drankjes*
Fruitwater buffet
Water met divers verse fruit

€1,50

Koffie en (munt)thee buffet
Buffet van verse koffie en diverse theesoorten

€2,15

Smoothie

€2,75

Maak uw keuze:

□ Strawberry sweet
□ Mango Surprise
□ Avocado Almond

Patisserie*
Wereldse koekjes
Marokkaanse koekjes, Turkse lekkernijen & brownies

€1,50

Marokkaanse dadeltaart
Taart van dadels, vijgen, walnoten en geraspte kokos

€2,00

Haagse Ooievaartjes & Haagse Kakker
€2,25
Roomboterkoekjes en gevulde krentenbrood met amandelspijs, kaneel, roomboter en
noten.

Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen
* prijs per persoon

Borrelgarnituur*
Nuts
Verse luxe noten van de Haagse markt

€1,50

Mediterrane
Divers gemarineerde olijven met Turkse kaas

€2,75

De Einder
Bitterballen, kaassticks & frikadel

€2,75

Veggie
€3,25
Wortel, bleekselderij, snoeppaprika, tomaatjes met twee smaken dipsaus
Wereldse garnituur

€4,75

Maak uw keuze:

□ falafel
□ köfte
□ samosa
□ loempia
□ bastilla met kip
□ mini clubsandwich
□ gevulde taco
□ suçuk met olijf
□ börek
• Keuze uit drie verschillende wereld smaken.

Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen
* prijs per persoon

Lunchbuffet*
Wereldse soep met brood

€2,75

De Einder
Gemengde broodmand, beleg en handfruit
Incl. vruchtensap

€6,50

In Between
€7,00
Yoghurt, fruit, honing, bagel, diverse kaas, roerei, olijven
Chef’s Special

€7,50

Selectie van de chef uit onze menukaart

Sandwich Maroc, Mediterrane, Caribbean, Italian & Gezond
Wereldse lunch

€14,50

All-inclusief

Broodmand multicultureel (bijv. Turks brood, Marokkaans maïsbrood,
Surinaamse puntjes)
Soep en salade
Divers koud beleg (bijv. suçuk, Surinaamse kerrie ei, hummus)
Divers warm beleg (bijv. falafel, kipsaté)
Exotische fruitsalade
Incl. vruchtensap en ayran (Turkse drinkyoghurt)

Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen
* prijs per persoon

Dinerbuffet*
Caribbean
€10,00
Nasi en bami, zure komkommer, bara en kipsaté met gebakken uitjes
Maroc

€14,50

Maak uw keuze:

□ Harira (licht pittige Marokkaanse soep)
□ Mercimek çorbasi (Turkse linzensoep)
□ Groentesoep
Maak uw keuze:

□ Tajine kalfsvlees met zoete pruimen
□ Tajine rundergehaktballetjes in tomatensaus
□ Tajine kip citroen met gekonfijte citroen en doperwten en groene olijven
• Tajine wordt gereserveerd met gegrilde groenten, couscous salade en brood
Wereldse diner

€18,50

Maak uw keuze:

□ Harira
□ Mercimek corbasi
□ Cajun Gombo
□ Tomaat -basilicum soep
All-inclusief

Salade:
Rijst-cashew salade (rijst, cashewnoten, lente-ui en bieslook met honing dressing)
Tomaatsalsa salade (tomaat ,ui, komkommer, paprika met een kruiden dressing)
Caribische ananassalade (verse spinazie, ananas, geitenkaas met een limoen dressing)
Diner:
Picadillo (Caribische gestoofd gehakt, ui, tomatensaus, rozijnen en cayennepeper)
Pollo Cubano (kippendijen, ui, komijn, limoen, oregano en laurierblad)
Tajine Marmita (gestoofde groenten in jus van ras el hanout kruiden)
Dessert:
Turkse yoghurt met vers fruit, honing en noten.

Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen
* prijs per persoon

