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Eten van de plank!
Wij hebben hele mooie eikenhouten planken die speciaal voor Quiche of Cake 
zijn gemaakt. Deze planken worden voor verschillende doeleinden gebruikt en 

worden kant en klaar afgeleverd. Daarnaast hebben we ook mooie plateaus 
gemaakt van suikerriet, die kunnen na afloop gewoon weggegooid worden. Het 
enige wat jij nog hoeft te doen is de folie er af te halen, de planken op tafel te 
zetten en te genieten! Heb je liever een plateau zodat je de planken niet terug 

hoeft te brengen? Geef dat dan even aan bij de bestelling!

Bestellen kan tot minimaal 4 dagen van te voren. Echter vol = vol, dus hoe 
eerder de bestelling geplaatst wordt, hoe groter de kans op beschikbaarheid. 

Alle planken zijn te bestellen vanaf 6 personen en kunnen per persoon besteld 
worden. Enkel de zoete planken gaan per plank in plaats van per persoon. 

De planken kunnen bezorgd worden. In de gemeente Venray is dit gratis. 
Buiten de gemeente Venray kost het €0,50 per km. Afhalen is ook mogelijk op 

de Horsterweg 3 in Leunen. 



Lunchplank



Vergaderlunch plateau
Heb je een drukke dag vol vergaderingen op het werk? Of heb je een speciale 
bijeenkomst en wil je daar lekkere broodjes voor? Voor een snelle maar vooral 

ook lekkere lunch hebben we een lunchplateau samengesteld! We maken 
unieke en heerlijke broodjes en leveren dit op een biologisch en mooi 

wegwerp plateau. Daarnaast zorgen we indien gewenst ook voor biologische 
wegwerpbordjes en servetjes. Je hoeft dus nergens voor te zorgen en afwas 

heb je ook niet!

De broodjes kunnen per stuk besteld worden met een minimaal aantal van 20. De broodjes kunnen per stuk besteld worden met een minimaal aantal van 20. 
Je kan zelf kiezen welke broodjes je graag ontvangt:
20 - 40 broodjes: max. 3 soorten belegde broodjes

41+ broodjes: max. 4 soorten belegde broodjes

De bezorgkosten in de gemeente Venray zijn gratis en buiten de gemeente 
Venray €0,50 per kilometer.



Borrelplanken

Borrel
plateauEen plateau om gewoon 

lekker te borrelen! 
Heerlijke borrelbites in 

combinatie met 
huisgemaakte hapjes. 

De borrelbites en hapjes 
worden geleverd op een 

biologisch wegwerp biologisch wegwerp 
plateau van suikerriet. 

Het ziet er mooi uit en je 
kan het na afloop 

gewoon weg gooien! 



Wil je liever wat luxere en uitgebreidere hapjes? Daar hebben we de 
hapjesplank voor! Een plank vol met huisgemaakte hapjes gepresenteerd 

op eikenhouten planken. 

Hapjes
plank



Heb je een feestje en wil je dat iedereen lekker op de dansvloer blijft staan? 
Dan komen de borrelhapjes gewoon naar de feestgangers toe! 

De spiesjes worden geleverd op eikenhouten planken waardoor het heel 
gemakkelijk is om met veel hapjes tegelijk rond te gaan. De spiesjes zijn te 

bestellen vanaf 50 stuks per soort. Boven de 50 stuks kan het aantal per stuk 
bepaald worden. De planken worden geleverd in thermoboxen waarin ze 

koel blijven tot gebruik. 

Brownie met cheesecakeswirl, fruit

Zoete aardappel omelet, za’atar, feta, cherrytomaat 

Sticky grillworst, komkommer, zoete aardappel  

Zoete aardappel omelet, serranoham, za’atar, feta, sud ‘n sol 
tomaat, basilicum aioli

Garnaal, sud ’n sol tomaat, olijf, basilicum

€0,90

€0,90

€0,90

€1,40

€1,40

Spiesjesplank
8



Zoete plank
Proef jij ook het liefste al het gebak bij een verjaardag? En bestel je het liefste 

de hele toetjeskaart? Dan is deze zoete plank een geschenk uit de hemel!

Op elke plank zitten 30 mini gebakjes opgedeeld in drie soorten  met kerst 
chocolade en vers fruit. 



Buffetten
Een buffet betekent voor Quiche of Cake een beleving creëren. Met mooie 

kleurrijke hapjes, verschillende borden, etagères, plateaus, leuke accessoires en 
vooral een hoop creativiteit maken wij een buffet waarbij iedereen bij 

binnenkomst denkt ‘WAUW’. Hierdoor is het buffet voor elke gelegenheid 
geschikt, van een zakelijke lunch tot een bruiloftsdiner. Het enige waar je zelf voor 

hoeft te zorgen is een tafel en een stroompunt, de rest doen wij!

De prijs voor het buffet is inclusief luxe en biologisch wegwerpservies 
gemaakt van onder andere suikerriet, normaal bestek, levering, opbouw, 
afhalen en afwas maar exclusief reiskosten à €0,50 per km buiten de 
gemeente Venray. Binnen de gemeente Venray is het gratis. Na afloop 
van het buffet hoeft u enkel alles klaar te zetten in onze kratten en halen 

wij het weer op. 

De buDe buffetten zijn te bestellen vanaf 10 personen. 



Lunchbuffet



Dinerbuffet - culinaire wereldreis
We nemen jou en je gasten mee op een culinaire wereldreis. Het buffet bevat

allerlei lekkere gerechtjes uit verschillende werelddelen met verschillende smaken.

Daarnaast zorgen we voor een variatie tussen vegetarisch, vis en vlees. En als 
afsluiting natuurlijk heerlijke huisgemaakte zoetigheden. 



Borrel buffet
Word jij ook heel vrolijk van een tafel vol lekkere hapjes tijdens een feest? Wij 

zeker! We merken dat wanneer we alles klaar zetten de gasten zich al 
langzaam om het buffet heen verzamelen. We horen dan ook veel ‘ohhh’ en 

‘ahhh’ als er weer wat lekkers bij wordt gezet. Gasten krijgen een klein bordje 
zodat ze zelf kunnen kiezen wat ze willen eten. En het leuke is dat mensen 
gaan lopen en dus niet de hele tijd aan dezelfde tafel blijven zitten of staan. 



Special - Sinterklaasplank



special - kerst dessert
Tijdens kerst wil je het liefste samen met vrienden en familie genieten van 

lekker eten. Nadat je al uren in de keuken hebt gestaan voor het luxe 
voorgerecht en het sublieme hoofdgerecht gaan wij het je gemakkelijk maken! 

Want het dessert hoef je dan alleen nog maar even uit te pakken.

De gebakjes worden op mooie eikenhouten planken geleverd. De planken De gebakjes worden op mooie eikenhouten planken geleverd. De planken 
moeten binnen twee weken weer teruggebracht worden naar de Horsterweg 3 

in Leunen. Wil je ze liever op je eigen servies presenteren? Dan krijg je de 
gebakjes in een doos geleverd en krijg je €5,- korting per plank. 

Op elke plank zitten 30 mini gebakjes opgedeeld in drie soorten samen met 
kerst chocolade en vers fruit. 

Afhalen kan op beide dagen tussen 11.00 en 13.00 uur. Bezorgen doen we 
tussen 13.00 en 14.00 uur en is gratis binnen de gemeente Venray. 

Bestellen kan t/m 22-12-2019 via het bestelformulier. 



Special - NYE borrel xl
Een plateau vol heerlijke hartige en een paar zoete hapjes om de hele avond 
van te genieten! Je kan kiezen uit een 2-persoons of 5 persoons plateau. Het 

plateau is gemaakt van suikerriet en is biologisch afbreekbaar. 

De plateaus kunnen op 31-12 afgehaald worden tussen 16.00 en 18.30 uur. 
Bezorgen is ook mogelijk binnen de gemeente Venray (gratis) tussen 

16.00 en 18.30. 

Bestellen kan t/m 28-12 door het bestelBestellen kan t/m 28-12 door het bestelformulier in te vullen. Graag het 
volgende vermelden: naam, adres, telefoonnummer, bezorgen/afhalen, hoeveel 

en welke plateaus.

Betalen gaat d.m.v. een betaalverzoek. 


