WAT EET EN DRINK JE BIJ KANAAL30...
KOFFIE EN THEE

ONTBIJT

HARTIGE SNACKS

Koffie, thee en smaakwater
een dagdeel,
gedurende de dag
Koffie, thee en smaakwater
en voorverpakt zoet
een dagdeel,
gedurende de dag
Koffie, thee en smaakwater en
huisgemaakt zoet
een dagdeel,
gedurende de dag

Croissant met aardbeienjam en
€ 7.50
yoghurt met granola en fruit en sappen

Prijs per snack
Worstenbroodje
Granola powerbar
Kaasbroodje
Groentenloempia
Wrap gerookte kip en avocado
Wrap met gerookte zalm en
kruidenkaas
Crudité met dips
Handfruit

ZOETIGHEID
Assortiment huisgemaakt zoet

€ 5.50
€ 8.50

€ 7.00
€ 11.00

€ 9.00
€ 12.00

Ontbijt Kanaal30 de Luxe
€ 13.50
Broodassortiment en diverse broodbeleg,
gekookt eitje, yoghurt met granola en fruit,
chocoladecroissant en sappen
		

LUNCH*
Basis
€ 12.50
Assortiment luxe vegetarisch belegd brood
Sappen

€ 3.50
Medium
€ 15.00
Assortiment luxe vegetarisch belegd brood
Sappen
Soep of fruit of salade
Groot
€ 17.50
Assortiment luxe vegetarisch belegd brood
Sappen
Soep
Fruit of salade
Soep		
Wisselend aanbod

€ 6.50

Maaltijdsalade
Een vegetarische maaltijdsalade

€ 9.50

*Onze lunches zijn standaard vegetarisch. Vlees- of visbeleg op aanvraag.

Vermelde prijzen zijn per persoon en exclusief btw.

BORREL
€
€
€
€
€

3.50
3.00
3.50
4.00
3.50

€ 3.50
€ 3.00
€ 1.00

Prijs per borrelhapje
Rustiek brood met dips
Naanbrood met hummus en aioli
Soft shell taco met pulled pork
of pulled jackfruit
Bruschetta met pomodori
tomaat, basilicum en knoflook
Flammkuchen met
diverse toppings
Olijven
Gemarineerde olijven, nootjes,
kaas, vers gesneden charcuterie
Nootjes en zoute koekjes
Geitenkaastruffels met vijg
en amandel
Kip yakitori spiesjes
Kaas- en worstplankje
Garnituur p.st.
• Bitterballen met mosterd
• Vega bitterballen met mosterd
• Bieterballen met yoghurtsaus
• Kaasstengels met chilisaus
• Garnalenkroketjes met sriracha
mayonaise
• Bittergarnituur, 6 verschillende
mini snacks

€ 2.75
€ 3.00
€ 3.75
€ 3.50
€ 3.50
€ 1.75
€ 5.00
€ 1.00
€ 3.00
€ 2.75
€ 7.50
€ 1.00

DINER
GANGENMENU
Wisselend per kwartaal
Vijf dagen van te voren aantallen doorgeven
1 gang
2 gangen
3 gangen

€ 13.50
€ 18.50
€ 23.50

Voorgerecht
Soep van de dag

BUFFETMENU*
Wisselend per kwartaal
Keuze uit vega/vega, vega/vis, vega/vlees
1 gang: twee hoofdgerechten
2 gangen: twee voorgerechten
en twee hoofdgerechten
3 gangen: twee voorgerechten,
twee hoofdgerechten
en twee nagerechten

€ 19.50
€ 24.50

€ 29.50

Voorgerechten (keuze uit twee)
Salade met gegrilde groenten
en geitenkaas
Soep van de dag
Pasteitje met jackfruit ragout

Hoofdgerecht
Vegetarisch gerecht met salade
Nagerecht
Keuze van de chef

Hoofdgerechten (keuze uit twee)
Paddenstoelen risotto met bosui,
parmezaan en salade
Chili sin carne met zoete aardappel
en nacho’s
Kabeljauw met gepofte tomaat,
pompoen en tagliatelle
Herfstige kippendijen met zoete aardappel,
champignons, mascarpone en krieltjes

BORRELARRANGEMENT

DRANKEN

Basis per uur
€ 12.50
Bier, wijn, frisdrank, nootjes en olijven
(uitbreidbaar per uur € 6.00)

Frisdranken
€ 2.35
Coca-Cola, Coca-Cola Light,
Coca-Cola Zero
Sprite, Fanta, Bitter Lemon
Ginger Ale, Tonic
Chaudfontaine Sparkling
Fuze Tea Green, Fuze Tea Sparkling

Medium per uur
€ 15.00
Bier, wijn, frisdrank, bittergarnituur
(uitbreidbaar per uur € 7.50
incl. tweede ronde bittergarnituur)
Groot per uur
€ 19.50
Bier, wijn, frisdrank, nootjes, olijven
en keuze uit twee hapjes:
• Brood met dip
• Naanbrood, hummus en aioli
• Softshell taco pulled pork/jackfruit
• Bruschetta met pomodori tomaat,
basilicum en knoflook
• Flammkuchen met diverse toppings
• Geitenkaastruffel met vijg en amandel
•K
 ip yakitori spiesje
(uitbreidbaar per uur € 6.00
geen tweede ronde hapjes)

Sappen
Verse fruitsappen
Schulp sappen: appel, peer,
vlierbes, aardbei, sinaasappel

€ 3.50
€ 2.40

Bieren
Vedett Pilsner
Speciaal bier vanaf
Alcoholvrij bier

€ 2.75
€ 3.00
€ 2.25

Wijnen
Glas wit/rood
Fles wit/rood

€ 3.00
€ 16.50

Bubbels/welkomstdrank
Glas Prosecco / - alcoholvrij

€ 4.75

Nagerechten
Keuze van de chef
BBQ ARRANGEMENT KANAAL30*
Barbecue arrangement met verschillende
stukjes vlees/vega (ca. 5 st. p.p.)
brood, salade en sauzen
€ 32.50
*Het bbq arrangement en buffetmenu zijn mogelijk vanaf 15 personen.
Op maandag t/m woensdag in overleg bij minder dan 15 personen.
Vermelde prijzen zijn per persoon en exclusief btw.
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