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FOODBOOK

Groetjes,
Nadine

EEN MEETING, ONTBIJTSESSIE 
OP KANTOOR OF IETS TE VIEREN 
MET COLLEGA’S?

Laat het ons weten! Maak van maandag tot en met 
vrijdag gebruik van onze bestelservice en wij zorgen 
er voor dat je bestelling klaarstaat.

Heb je andere wensen dan hier aangeboden?  
Kom even langs of stuur een e-mailtje naar  
naarden@koffiemetsmaeck.nl
Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.
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TIP:
Nacho’s van Nadine
(voor ca. 2-3 personen) 
Met gesmolten kaas, guacamole, chilisaus  
en zure room

5.50

CONTACT
Gooimeer 6, Naarden
naarden@koffiemetsmaeck.nl
koffiemetsmaeck.nl

OPENINGSTIJDEN
Maandag tot en met vrijdag van 
08:00 - 16:00 uur
Bestellingen kunnen in overleg op 
andere tijden worden afgehaald.

ANNULEREN
Bestellingen voor lunches 
en ontbijt mogen kosteloos 
geannuleerd worden tot 1 
werkdag voor levering.  
Overige bestellingen mogen 
kosteloos geannuleerd 
worden tot 14.00 uur 3 
werkdagen van te voren.

ALLERGENEN
In onze vers bereide producten 
kunnen allergenen voorkomen.
Heb je een allergie?  
Vraag ons om advies!

FEESTELIJK PROOSTEN?
Fles Prosecco
(incl. glazen)

Fles Champagne
(incl. glazen)

20.00

50.00



ONTBIJT & LUNCH
Bestellingen voor ontbijt en 
lunch ontvangen wij graag 
1 werkdag vóór 14:00 per 
e-mail. Je bestelling staat de 
volgende dag tussen 12.00 
en 13.00 uur voor je klaar.

BORREL
Bestellingen voor borrels 
ontvangen wij graag 3 
werkdagen van te voren vóór 
14.00 uur per e-mail. 
Je bestelling staat staat op 
het afgesproken tijdstip 
voor je klaar om opgehaald 
te worden.

VERJAARDAGSSERVICE 
• Dagverse pastries € 4,99  

•  Saucijzenbroodjes  
€ 2 per stuk 

•  Assortiment muffins, 
cookies & brownies   
€ 2 per stuk 

Bovenstaande items zijn te 
bestellen in veelvoud van 5 
stuks.

ZO BESTEL JE

ONTBIJT MET SMAECK

FEEST!
Trakteer je liever op taart? Dat kan! Bespreek de mogelijkheden met 
Nadine of stuur haar even een e-mail. 

(VOOR GROEPEN VANAF 4 PERSONEN)

Gewoon lekker
4 croissants met jam
Yoghurt met granola
Verse jus d’orange (1L)

Gezond en lekker 
4 ontbijt muffins
Maak een keuze uit: yoghurt met granola /  
Chiapudding mango / Overnight oats
Verse jus d’orange (1L)

6.00

7.00

p.p.

p.p.

koffiemetsmaeck.nl
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de dag lekker beginnen!

Een houten kistje belegde boerensandwiches
• 8 boerensandwiches met verschillend beleg 

Stapelbrood
• 8 rijkelijk belegde sandwiches (3 lagen)

Of stel zelf een assortiment broodjes samen aan de 
hand van ons menu. Kijk hiervoor op de website of neem 
contact met ons op.
Belegde broodjes vanaf € 4,25 per stuk

Heb je dieëtwensen? Laat het ons weten!

LUNCHEN MET SMAECK

35.00

30.00

VOOR GROEPEN VANAF 10 PERSONEN
De werkdag op een ontspannen afsluiten of is er iets op  
kantoor te vieren? Maak dan gebruik van onze borrelservice.  
Ben je met minder dan 10 personen, kom dan gewoon 
gezellig een hapje en drankje doen in de de coffeecorner.

Borrelarrangement voor 1,5 uur
Heineken Twist Off, huiswijn, Coca Cola (Zero), mineraalwater  
plat en bruisend en verse ijsthee.
Inclusief glazen.

Knabbelplateau
Gemengde noten | Kaasstengels | Olijven
Voor ca. 10 personen

Hollands borrelplankje
Diverse soorten lokale kazen, vleeswaren, gedroogde worst,  
Kesbeke tafelzuur en gemengde noten. Voor ca. 10 personen

Vegetarisch borrelplankje
Desembroden van de lokale bakker, diverse soorten kaas,  
kersenjam, kruidige relish en huisgemaakte kruidenboter.  
Voor ca. 10 personen

30.50

45.00

45.00

BORREL MET SMAECK
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12.00
p.p.


