Ontbijt, Lunch, Diner & Snacks
In dit overzicht krijg je een idee van de verschillende cateringopties bij BLOOM –
House of Health. De genoemde samenstellingen zijn voorbeelden en kunnen wisselen
met het seizoen en natuurlijk aangepast worden op specifieke (dieet)wensen. We
denken graag met je mee over de uiteindelijke invulling om jullie bijeenkomst tot een
BLOOMig succes te maken.
Alle catering wordt verzorgd door 1 van onze vaste partners:
• FOaM – Fresh, Organic and Meatfree
• Peppermint
• RAS Catering

Koffie, thee & water
Koffie, thee & water worden standaard door ons geserveerd en bijgevuld. Wil je luxere koffie dan
kan je een Nespresso-apparaat huren.
•
•

Nespresso-apparaat – € 20,Cups – € 0,50 per stuk

Ontbijt
Ontbijt Standaard – € 14,75 pp
• Yoghurt met muesli
• Broodjes & croissants
• Sap
• Hartige en zoete snacks
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Lunch
Standaard serveren we bij BLOOM een overheerlijke veganistische lunch. Hieronder staat een
voorbeeld van de verschillende items. Wil je liever een (internationaal) lunchbuffet of broodjes met
vlees en vis erbij dan regelen we dit met plezier. Neem even contact met ons op voor de
mogelijkheden.
•
•
•
•
•
•
•

Avocado sandwich. Meergranen brood met avocado, gerookte amandelen, kiem groenten en
basilicum crème
Quesadillas met huisgemaakte witte bonen kaas, rode ui, zwarte bonen, mais, jalepenos en
smokey mango–tomaat salsa
BLTA: Huisgemaakte tempeh bacon op een Flaguette, met avocado, basilicum crème en
tomaat
Grilled sandwich met cashew cream cheese, gedroogde tomaatjes en geroosterde venkel.
Geserveerd met een venkel & appel salsa
Bahn Mi salade met geroosterde pittige bloemkool, kimchi, komkommer, pinda, radijs,
gember en little gem
Pita Zaalouk: Steenoven Pita met Zaalouk, geroosterde tuinbonen, wortel-peterselie salade,
golden hummus en tahini–sinaasappel dressing.
“Turkse Pizza” met tahin, zoete aardappel, granaatappel, pitjes, rode kool, chopped salad,
walnoot-peterselie-citroen salsa

Snacks voor tussendoor
BLOOM regelt met plezier zoete of hartige snacks in de ochtend en middag. We kunnen
bijvoorbeeld een cake assortiment aanbieden in de ochtend of vers bereidde hartige snacks zoals
quiche of samosas.

Borrel
Om een bijeenkomst gezellig af te kunnen sluiten kan je bij ons natuurlijk genieten van een
borreltje. Simpel met zoutjes en nootjes of uitgebreid met heerlijke hapjes.

Diner
Voor het diner kunnen we een buffet verzorgen of de gerechten per gang uitserveren. We
overleggen graag met jou wat het beste past bij de bijeenkomst.
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