MAURITSHOF
OOK NU GEOPEND
Ook in deze tijd kunt u bij het Mauritshof terecht voor
meetings, foodboxen, broodjesservice en maaltijden. We
lichten

het

graag

toe

in

deze

flyer.

Heeft

u

andere

wensen? Laat het ons gerust weten, wij staan graag tot
uw dienst.

#kooplokaal #zakelijk #mogelijkheden #catering

MEETINGS
Heeft u binnenkort een bijeenkomst op de agenda staan
die niet online ingevuld kan worden? Waarbij persoonlijke
interactie een must is? Dan heten we u van harte welkom
in het Mauritshof. Noodzakelijke bijeenkomsten voor het
bedrijf mogen namelijk doorgang hebben.
Wat zijn de voorwaarden?
De bijeenkomst heeft een zakelijk karakter.
Het is een noodzakelijke bijeenkomst (dit mag het
bedrijf zelf beoordelen).
Tot en met 30 personen.
Opstelling conform de huidige maatregelen.

WWW.MAURITSHOF.EU

FOODBOXEN
Onze zakelijke foodboxen zijn voor allerlei gelegenheden geschikt,
denk bijvoorbeeld aan:
Het verrassen van uw medewerker als blijk van waardering.
Ter culinaire ondersteuning van de online meeting.
Als attentie voor uw zakelijke relatie.
De foodboxen kunnen huis-aan-huis bezorgd worden. Buiten IJzendijke rekenen
wij

bezorgkosten.

Liever

een

andere

samenstelling?

Dat

is

zeker

mogelijk.

Neem contact met ons op: info@mauritshof.eu of telefonisch +31(0)117 306666.

ONTBIJTBOX

│

€ 17,50 PP

Bruine pistolet, witte sandwich, mini sandwiches en croissant
Krabsalade en eiersalade
Jong belegen kaas, brie, Zeeuwse hoeve ham
Boter en vruchtenjam, romige yoghurt en flesje Sinaasappelaere

LUNCHBOX
Huisbereide dagsoep

│

€ 20,50 PP

Variatie witte- en bruine-, harde- en zachte broodjes, mini zoete koek
Huisbereide krabsalade en tonijnsalade
Brie, gedroogde rauwe ham en rosbief met truffelmayonaise
Boter en vruchtenjam, verse fruitsalade en flesje Sinaasappelaere

PROOSTBOX
Huisbereide toastjes

│

€ 23,50 PP

Krabsalade, tonijnsalade en kip-kerriesalade
Koude wrap hapjes met gerookte zalm
Gevulde eitjes
Charcuterie assortiment
Fles Cava 75 cl of Speciaalbier 75 cl

WWW.MAURITSHOF.EU

BROODJES SERVICE
Van

dinsdag

tot

en

met

zaterdag

kunt

u

bij

ons

belegde

broodjes

bestellen. Graag voor 10.30 uur bestellen. Bij een bestelling vanaf

€

25,-

bezorgen wij de broodjes gratis. Bezorging in IJzendijke is gratis, tot 13km

€ 3, tot 25km € 5, tot 35km € 7, tot 45km € 9, tot 55km € 11, vanaf 55km
€ 0,40 per kilometer (enkele reis). Vraag naar onze bestellijst met prijzen.
Prijzen van de broodjes variëren tussen de
de halve stokbroodjes variëren tussen de
U kunt kiezen uit de volgende broodjes:
Wit hard / zacht

│

Bruin hard / zacht

€

2,60 en

€

5,00. Prijzen van

€ 4,50 en € 8,50.

│

Half stokbrood bruin / wit

TE BELEGGEN MET
Jong belegen kaas

Ardennerpaté

Brie

Filet americain

Brie met honing en sla

Filet americain, tomaat, ei, ui, dressing

Tomaat, mozzarella, garnituur
Huisbereide salade:
Gezond

Kipsalade

Gezond met ham

Kip-kerriesalade

Gezond met kaas

Tonijnsalade

Gezond met ham en kaas

Krabsalade
Eisalade

Snijworst

Vleessalade

Snijworst, roomkaas, rucola
Zeeuwse hoeve ham

Gerookte zalm

Rosbief, truffelmayo, rucola
Gedroogde rauwe ham
Gedroogde rauwe ham, pesto, rucola
Gedroogde rauwe ham, tomaat, mozzarella, balsamico
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MAALTIJDEN
Ook nu kunt u genieten van de Mauritshof-gerechten op uw bedrijf of bij
u thuis. Denk bijvoorbeeld aan overwerkmaaltijden, maaltijden tijdens een
online meeting, als dank voor uw medewerker...

De gerechten zijn makkelijk op te warmen in een pan, de magnetron of
de oven. Liever de gerechten warm afgeleverd? Dat kan ook, neem gerust
contact met ons op. De gerechten kunnen afgehaald of bezorgd worden.
Graag

24

uur

op

voorhand

bestellen.

Maximaal

twee

verschillende

gerechten per gezelschap.

WARME MAALTIJDEN
De maaltijden worden geserveerd met een aardappelgerecht
en frisse salade, prijs is per persoon, exclusief bezorgkosten:
Vol-au-vent met pasteitje
Stamppot van de dag (met bijhorend vleesgerecht)
Beenham met champignonroomsaus
Vlaamse stoverij
Kipbrochette met pindasaus, bami of nasi,

€ 14,75
€ 14,75
€ 14,75
€ 17,00
€ 17,00

zoetzure komkommer salade en kroepoek
Vispotje met diverse verse vis en witte wijnsaus
Scampi’s met saus naar keuze

€ 17,00
€ 19,00

Daarnaast hebben we een uitgebreide cateringbrochure waar u ook uit
kunt

bestellen

met

ontbijt,

brunches,

koude

buffetten,

voorgerechten,

hoofdgerechten en desserts.

www.mauritshof.eu
of neem contact met ons op via info@mauritshof.eu
of telefonisch via +31 (0)117 30 66 66.
Kijk voor meer informatie op

WWW.MAURITSHOF.EU

