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Algemene informatie 
 
 
Eten en drinken; dat moet een traktatie zijn. VITAM herkent dit en biedt catering die net zo veelzijdig is als het 
leven zelf. Vernieuwende ideeën wat de invulling van bijvoorbeeld de lunch kan zijn maar ook restaurants met 
een eigentijdse uitstraling. Gezond en lekker eten in een mooie omgeving. Maar ook een ondernemend en 
servicegericht restaurantteam is VITAM op het lijf geschreven. 
 
Hierbij doen wij u onze banquetingboek voor het collegejaar 2017 - 2018 toekomen met de vele 
mogelijkheden op de diverse locaties van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze culinaire map dient ter 
inspiratie. Uiteraard geven wij ook graag invulling aan uw speciale wensen.  
 
Heeft u een late vergadering en wilt u uw gasten verassen met een heerlijk diner? Het team van VITAM 
verzorgt het graag voor u. Maar ook voor buffetten of een walking dinner bieden wij diverse mogelijkheden. 
 
Mocht u speciale wensen hebben of met ons van gedachten willen wisselen over de invulling van een 

evenement, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Onze Global Campus Hospitality Desk staat voor u 

klaar. U kunt vrijblijvend informatie en offertes opvragen over catering mogelijkheden. 

 

De Hospitality Desk houdt kantoor in gebouw G op Campus Woudestein. Interne bestellers kunnen 

reserveringen plaatsen via de website. Externe bestellers kunnen een bestelling plaatsen via de e-mail  

vitam-office@catering.efb.eur.nl  

 

Voor vragen m.b.t. standaard bestellingen is de Hospitality Desk telefonisch bereikbaar op 010-4082415. Voor 

maatwerk offertes kunt u contact opnemen met onze Banqueting Manager via het telefoonnummer 010-

4082416 of per e-mail banqueting@catering.efb.eur.nl 

 

Wij geven u bij voorbaat de garantie voor onze allerbeste zorg! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Global Campus Hospitality Desk 

Fiona Nijsen 

 

Banqueting Manager 

 
 

 
  

mailto:vitam-office@catering.efb.eur.nl
mailto:banqueting@catering.efb.eur.nl
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Reserverings- en leveringsrichtlijnen 
 
Bestellers worden door middel van het bestelsysteem op de website www.eur.nl/catering geïnformeerd. Alle 
interne bestellers dienen de reserveringen te plaatsen via de website. Wanneer de Hospitality Desk per e-mail 
gevraagd wordt reserveringen in te boeken voor interne bestellers, zullen we hiervoor een kleine 
administratieve vergoeding rekenen van € 2,50 per bestelling.  
 
Externe bestellers kunnen online geen bestelling plaatsen en mogen dit zonder extra kosten doen via de e-mail: 
vitam-office@catering.efb.eur.nl 
 
Om uw bijeenkomst vlot en soepel te laten verlopen, zijn er een aantal spelregels opgezet. Wij verzoeken u 
met een aantal zaken rekening te houden. Waaronder: 
 
Alle gebruikers worden door middel van de banquetingmap / persoonlijk of telefonisch geïnformeerd. 
 
Met betrekking tot het bestellen en de uitvoering worden de volgende spelregels gehanteerd: 
 
1. Bestel- en informatiemogelijkheden: 

a) Standaard producten uit deze banquetingmap kunnen door interne bestellers besteld worden via de 
website www.eur.nl/catering 

b) Voor informatie m.b.t. maatwerk telefonisch via 010-4082416 (Campus Woudestein en EUC) of via 070- 
4260639 (ISS). 

c) Voor informatie of bestellingen m.b.t. maatwerk per e-mail via banqueting@catering.efb.eur.nl  
 
Geautoriseerde bestellers binnen EUR kunnen de reguliere en additionele voorzieningen opgeven, in principe 
24 uur van te voren, o.v.v.: datum en tijd, locatie, gewenste service, aantal personen, naam, afdeling, 
budgetnummer, e-mail adres en telefoonnummer. 

 
2. Bevestigen van de aanvraag: 

a) Voor standaard bestellingen door interne bestellers: via de website of door externe of niet 
geautoriseerde bestellers per e-mail via de Hospitality desk. 

b) Voor maatwerk: persoonlijk overleg, gevolgd door offertetraject. 
 

3. Bezorgen van de bestelling: 
a) We vernemen graag de gewenste levertijd voor de bestelling. De bestelling wordt 15 tot uiterlijk 5 

minuten voor het opgegeven tijdstip geleverd. Voorbereidende werkzaamheden, indien van 
toepassing, zijn uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de bijeenkomst gereed. Wanneer een 
vergadering start om 09.00 uur en u wilt graag dat de bestelling om 08.45 uur klaarstaat, dan geeft u 
bij de bestelling 8.45 uur door als gewenste levertijd voor het vergaderarrangement. De bestelling 
wordt dan tussen 08.30 en 08.40 uur geleverd. Helaas blijkt regelmatig dat onze medewerker bij het 
afleveren van de bestelling wordt gevraagd terug te komen op het exacte aflevertijdstip. Dit is niet 
conform de afspraken met de EUR. Wanneer dit gebeurd, komen de andere bestellingen in het gedrang 
en zal dit als een extra bezorgmoment ad. € 5,00 berekend worden i.v.m. de extra personeelsinzet. 

b) Wanneer de ruimte al bezet is, wordt er aangeklopt en afgestemd of er in of buiten de desbetreffende 
zaal geleverd kan worden. De ruimte waar de bestelling geleverd moet worden, moet vrij toegankelijk 
zijn voor VITAM. Wanneer bij het afleveren blijkt dat dit niet zo is en onze medewerker bijvoorbeeld 
elders sleutels moet halen, dan komen de andere bestellingen in het gedrang en zal dit als een extra 
bezorgmoment ad. € 5,00 berekend worden i.v.m. de extra personeelsinzet. Wanneer VITAM gevraagd 
wordt de bestelling buiten de zaal te plaatsen, ligt de verantwoordelijkheid na aflevering bij de 
opdrachtgever. 

c) Wanneer na het afleveren van de bestelling op verzoek van de opdrachtgever de bestelling weer 
opgehaald moet worden en naar een andere ruimte gebracht moet worden, komen de andere 

http://www.eur.nl/catering
mailto:vitam-office@catering.efb.eur.nl
http://www.eur.nl/catering
mailto:banqueting@catering.efb.eur.nl
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bestellingen in het gedrang en zal dit als een extra bezorgmoment ad. € 5,00 berekend worden i.v.m. 
de extra personeelsinzet. 

d) Er wordt geclusterd geleverd op de buffettafel of, indien deze ontbreekt, op een vergadertafel. 
e) Vergaderservice wordt bezorgd op de volgende dagen en tussen de volgende tijden: 

 Campus Woudestein: maandag tot vrijdag van 8.00 – 18.00 uur 

 EUC: maandag tot vrijdag van 08.00 – 16.00 uur 

 ISS: maandag tot vrijdag van 08.00 – 16.00 uur 

 Buiten deze tijden is er sprake van goedkeuring en/of nadere afstemming, waarbij 
extra personeelskosten doorbelast worden. 

 Voor banqueting partijen liggen de tijden tussen 8:00 en 20:00 op campus 
Woudestein en tussen 8:00 en 18:00 bij EUC en ISS 

         
 
4. Ophalen van de bestelling: 

a) Bij het plaatsen van een bestelling wordt de eindtijd van de vergadering gecommuniceerd. Binnen 60 
minuten na deze eindtijd zullen wij de bestelling ophalen. Wanneer de deur gesloten is, zullen we 
aankloppen en afstemmen of we de bestelling weg kunnen halen. 

b) Ook voor het ophalen van de bestellingen gelden onderstaande tijden:  

 Campus Woudestein: maandag tot vrijdag van 8.00 – 18.00 uur 

  EUC: maandag tot vrijdag van 08.00 – 16.00 uur 

  ISS: maandag tot vrijdag van 08.00 – 16.00 uur 

  Buiten deze tijden is er sprake van goedkeuring en/of nadere 
 afstemming, waarbij extra personeelskosten doorbelast 
 worden. 

c) Indien de eindtijd van de levering buiten bovenstaande tijden valt, loopt de termijn van ophalen door 
op de eerstvolgende werkdag vanaf 8.00 uur. 

d) De gasten worden verzocht om het servies geclusterd in de ruimte terug te plaatsten waar het bezorgd 
is, zodat het servies geclusterd opgehaald kan worden. Wanneer de spullen of verspreid door de ruimte 
staan of naar een andere locatie gebracht zijn, komen de andere bestellingen in het gedrang en zal dit 
als een extra bezorgmoment ad. € 5,00 berekend worden i.v.m. de extra personeelsinzet. 
 

  
5. Overige: 

a) Bij de vergaderlunch laat VITAM een kaartje achter waarop u in de gelegenheid wordt gesteld eventuele 
op- of aanmerkingen kenbaar te maken maar natuurlijk ook suggesties. 

b) Voor evenementen brengt VITAM graag een offerte op maat uit om later tot de definitieve invulling of 
tot een draaiboek te komen. 

c) Alle genoemde prijzen in deze banquetingmap zijn verkoopprijzen inclusief BTW, geldig gedurende de 
onder 3d genoemde servicetijden en, tenzij specifiek vermeld, zonder bediening. Prijs- en 
assortimentswijzigingen voorbehouden.  

d) Voor bestellingen onder de € 15,00 brengen wij € 5,00 bezorgkosten in rekening, met uitzondering van 
het standaard en luxe koffie/thee arrangement. 

e) Bittergarnituren kunnen ook zonder dranken besteld worden. U kunt dit binnen openstellingtijd tegen 
bezorgkosten ad. € 5,00 door ons laten bezorgen of zonder personele kosten afhalen op de daartoe 
afgesproken locatie. Wanneer dit na openstellingtijd is, zullen we de werkelijk benodigde 
personeelskosten door berekenen. 

f) VITAM borgt een voedselveiligheid van 2 uur op de afleverlocatie. Het meenemen van geleverde 
producten die langer dan 2 uur ongekoeld hebben gestaan is om deze reden niet toegestaan. 

g) VITAM leent of verhuurt geen cateringmaterialen en/of cateringruimtes zonder bijbehorende catering. 
h) Bij een levering dient de besteller zelf te zorgen voor meubilair voor de catering. Bij een borrel of lunch 

inclusief personele inzet, zal VITAM zorgdragen voor de buffettafels en bestaat de mogelijkheid om 
afgerokte statafels via VITAM in te huren voor € 19,95 per stuk. 
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6. Bestel- en annuleringstermijn  
 
Alle prijzen in deze culinaire map zijn integrale verkoopprijzen inclusief BTW. Alle prijzen in deze culinaire map 
zijn geldig gedurende onze servicetijden, met uitzondering van maatwerkaanvragen. 
 

Te verlenen service Reserveringstermijn Annulerings- 

termijn 

Percentage in 

rekening gebracht* 

Vergaderservice uiterlijk de werkdag voorafgaand aan de 

te verlenen service voor 13.00 uur 

minimaal 2 uur van 

tevoren 

50% 

Lunches  uiterlijk de werkdag voorafgaand aan de 

te verlenen service voor 13.00 uur 

Voor 8:00  

‘s ochtends 

50% 

Maatwerk recepties, 

lunches, diners en jubilea 

(> 50 personen) 

minimaal 5 werkdagen van tevoren 

 

minimaal 48 uur 

van tevoren 

100% van de 

daadwerkelijk 

gemaakte kosten 

Overige speciale 

maatwerk activiteiten 

zoals uitgebreide diners 

en feestavonden 

minimaal 5 werkdagen van tevoren 

offerte volgt binnen 2 werkdagen 

minimaal 72 uur 

van tevoren 

100% van de 

daadwerkelijk 

gemaakte kosten 

Bijzondere evenementen op aanvraag minimaal 72 uur 

van tevoren 

100% van de 

daadwerkelijk 

gemaakte kosten 

*indien de annuleringstermijn wordt overschreden, zijn wij genoodzaakt het genoemde percentage in 
rekening te brengen. 

 
Ondanks het hanteren van een reserveringsprocedure weten wij als cateraar als geen ander dat ad-hoc 
reserveringen onvermijdelijk zijn. Het uitvoeren hiervan vergt grote flexibiliteit van ons banqueting team. Mits 
het uitvoeren van een ad-hoc aanvraag de reguliere verzorging van de restauratieve voorzieningen niet 
belemmert, voeren wij deze geheel volgens de wensen van de aanvrager uit. Ad-hoc aanvragen kunnen wij 
alleen in behandeling nemen indien deze telefonisch doorgeven worden aan onze hospitalitydesk op 010-
4082415. Indien deze adhoc aanvraag door ons te realiseren is zullen wij ervoor zorgen dat deze bestelling in 
Planon word geregistreerd. Wij brengen per ad-hoc bestelling een bedrag in rekening van € 7,75 
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Vergaderservice 
 
Koffie en thee nodig voor uw vergadering? Een frisdrank, vruchtensap of mineraalwater tussendoor? Dagelijks 
verzorgen wij op het door u aangegeven tijdstip de reservering in de door u gereserveerde ruimte. 
Vergaderservice bezorgen is mogelijk vanaf 4 personen tot maximaal 50 personen. Bij bestellingen voor meer 
dan 50 personen hanteren we evenementprijzen en maken we graag een offerte op maat voor u. 
 
Wij gebruiken voor onze vergaderservice Fairtrade koffie van Alex Meijer en UTZ gecertificeerde thee van 
Bazar. 
 

 
 

Vergader arrangementen (vanaf 4 personen) 
   

 
Koffie en thee arrangement standaard 
2 kopjes koffie of thee per persoon, suiker, melk en een karaf sprekerswater 

€ 1,54 per persoon 

Koffie en thee arrangement luxe 
2 kopjes koffie of thee per persoon, suiker, melk, een karaf sprekerswater, 
duurzame huisgemaakte limonade en koekjes 

€ 2,15 per persoon 

Energy break 
Plat water voorzien van verse munt, schijfjes citroen/limoen, bessen of 
komkommer en een energybooster 

€ 2,78 per persoon 

Healthy break 
Dagverse vitaminerijke smoothie en verse vruchtensalade van biologisch 
seizoensfruit 

€ 4,04 per persoon 

 
 
 

Overige dranken    

Kan koffie (8 kopjes) € 6,16 per kan 

Kan thee (8 kopjes) € 5,40 per kan 

Kan warme sojamelk (1 liter)  € 2,75  

Karaf duurzame huisgemaakte limonade (1 liter) € 1,97  

Biologische vruchtensap, diverse smaken (1 liter) € 7,63  

Kan sinaasappelsap (1 liter) € 2,20  
Standaard maakt Vitam gebruik van A merken frisdrank, zoals Coca Cola, 
Coca Cola light, Coca Cola Zero, Sprite, Cassis en Fanta Orange. 
Flesje frisdrank (0,2 liter) 

 
 
€ 

 
 
1,82 

 

Daarnaast is het mogelijk een budget variant te bestellen, zoals Highway 
Cola en Sinas  
Blikje frisdrank  

 
 
€ 

 
 
0,81 
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Waters 

Karaf plat water (1 liter) € 0,94    

Earth Water investeert 100% van de nettowinst in duurzame watersystemen 
in gebieden waar schoon drinkwater het hardst nodig is. VITAM steunt dit 
doel en hoopt dat u dit ook doet. Om deze reden hebben wij de PET flesjes in 
prijs verlaagd. 

     

Earthwater PET blauw/rood (0,5 liter) € 1,30    

Earthwater blauw/rood (1 liter) € 2,98    

Daarnaast bieden we een niet duurzame variant aan:      

Plat/bruis water (0,5 liter) € 0,89    

Plat/bruis water (1 liter) € 1,19    

 
Overige versnaperingen 

     

Hollands koekje (zoals kletskop, sprits, bastogne of speculaas)   € 0,20    

Luxe roomboterkoekjes  € 0,38    

Plak roombotercake € 0,61    

Spekkoek  € 1,10    

Rotterdams Maasstroompje (biologisch boterkoekje met frangipane) € 0,60    

Candybars € 1,50    

Weckpotje met snoep (per 10 pers) € 4,80    

Assortiment mini zoetigheden (o.a. macarons, bonbons, fruitcakejes etc) € 1,00    

Ambachtelijke petit four  € 2,27    

Ambachtelijke muffin* € 2,27    

Reuze bokkepoot of kozak (mergpijp)* € 2,27    

Ambachtelijke petit fours met logo* € 3,50    

Fruitkrat met biologisch seizoensfruit (25 stuks) € 23,95    

Energybooster (zoals energiereep/handfruit/dextro) € 1,50    

Harry Covert (kleine shakers met dagverse gesneden rauwkost en groenten) € 2,00    

“Hartige thee” (kruidenbouillon) € 1,50    

Ambachtelijk saucijzenbroodje € 2,50    

Rotterdams kaasstroompje (hartige variant van het Maasstroompje, met 
pittige kaas) 

€ 0,60 
   

 

* Onder andere deze producten worden voor ons op een ambachtelijke manier gebakken door Koekenbakkerij t 
Möpke. Bij t Möpke werken mensen met een verstandelijke beperking met als doel hen, mede door het werk, 
gelukkiger te maken en het beste uit zichzelf te laten halen. ‘t Möpke werkt op zeer professionele wijze met veel 
passie en aandacht voor een kwalitatief hoogstaand product. Ervaar zelf hoe lekker deze producten zijn en draag 
daarmee een klein steentje bij aan een betere samenleving! 

 
Buiten ons bovenstaande ambachtelijke assortiment, bieden we ook een budgetvariant aan, waarbij de 
producten echter niet ambachtelijk of duurzaam zijn. 

Donut € 0,98 per stuk 

Muffin naturel € 1,38 per stuk 

Koffiebroodje € 1,24 per stuk 

Petit four standaard € 1,70 per stuk 

Brownie € 1,50 per stuk 
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Gebakservice  
 
Uiteraard is het ook mogelijk om vers gebak te bestellen van onze bakker. Indien de bestelling 48 uur van te 
voren wordt geplaatst, zal het gebak op een van onze locaties kunnen worden afgehaald en afgerekend.  
 

Gesorteerd slagroomgebak v.a.                                                                                        € 2.99 

Diverse taarten en vlaaien v.a.                                                                                         € 23.95 

 

Ontbijtservice  
 
Begint uw vergadering vroeg of zijn uw gasten lang onderweg geweest, dan kan de VITAM ontbijtservice een 
goede start van uw vergadering betekenen. Graag bieden wij u hiervoor een ontbijtservice aan. Deze kunnen 
we voor u bezorgen of we kunnen uw ontbijt tussen 08:00 en 10:00 uur serveren in de Etude, waarbij we een 
tafel in het grand Café gedeelte voor u reserveren naast De Etude. Neem voor de mogelijkheden contact op 
met onze Hospitality Desk. 
 

 

Lunchservice  
 
Om uw bijeenkomst compleet te maken, kunt u heerlijke luncharrangementen bestellen. Wij bieden u diverse 

mogelijkheden. VITAM zal er voor zorgen dat de inhoud van de lunches zal variëren en dat er ingespeeld word 
op het seizoen. Het bezorgen van een lunch is mogelijk vanaf 4 personen tot maximaal 50 personen. Wanneer 
u minder dan 4 personen verwacht, zullen we bezorgkosten van € 5,00 doorberekenen. Bij bestellingen voor 
meer dan 50 personen hanteren we evenementprijzen en maken we graag een offerte op maat voor u.  
 
 

Vergader- en buffetlunches (vanaf 4 personen) 
   

Basis lunch 
(2 zachte broodjes kaas- en/of vleeswaren, 1 krentenbol met boter, 1 stuk 
handfruit en een glas biologische (karne)melk) 
 

€ 5,65 per persoon 

Luxe lunch 
(Per persoon 3 halve royaal belegde baguettes met kaas- en/of vleeswaren 
met garnituur, 1 stuk handfruit en een glas biologische (karne)melk) 
 

€ 7,44 per persoon 

VITAMine streeklunch 
(Plakken vers gebakken landbrood belegd met diverse regionale kaassoorten 
en vleeswaren met garnituur, schaaltje vruchten- of rauwkostsalade, een glas 
biologische vruchtensap en een glas biologische (karne)melk  
 

€ 9,98 per persoon 

Vegan lunch 
(Goedgevulde dagverse veganistische maaltijdsalade, 1 plak handgesneden 
speltbrood met olijfolie en een glas biologische vruchtensap) 

€ 9,95 per persoon 
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Lunchbuffet (min. 10 personen) 
(luxe belegde broodspiesjes (4 per persoon) geserveerd op een robuuste 
broodplank, een warme snack (afhankelijk van de lunchlocatie kan dit een 
hotpot dagverse soep zijn of een warme snack), gemengde frisse salade met 
dressing, vruchtensap, biologische (karne)melk en handfruit van het seizoen) 
 

 
€ 

 
14,65   

 
per persoon 

Lunchtasje (af te halen) 
(lunchtasje met 2 zachte belegde broodjes, 1 stuk handfruit en een bekertje 
(karne)melk) 

€   6,10 per persoon 

 

 
 

Overige artikelen voor tijdens de lunches (ook los te bestellen)    

Biologische melk of karnemelk (1 liter) € 2,52 per karaf 

Sojamelk (1 liter)  € 2,75 per karaf 

Biologisch vruchtensap (1 liter) € 7,63 per karaf 

Roomboter croissant naturel (55 gr) € 0,73 per stuk 

Luxe Roomboter croissant naturel (70 gr) € 1,51 per stuk 

Krenten- of mueslibol € 0,66 per stuk 

Zacht belegd broodje met kaas of vleeswaren € 1,64 per stuk 

Hard broodje met kaas of vleeswaren € 2,03 per stuk 

Luxe belegde minibroodjes en –sandwiches met garnituur € 2,52 per stuk 

Bake off broodje met luxe kaas of vleeswaren en garnituur € 2,97 per stuk 

Open sandwich; rijkelijk belegde handgesneden plak boerenbrood € 3,99 per stuk 

Ambachtelijke, rijkelijk belegde bol van de dag € 3,99 per stuk 

Maaltijdsalade, royaal gevuld € 4,99 per stuk 

Heldere basis soep (bestelbaar vanaf 20 personen) € 1,07 per persoon 

Dagelijks wisselende warme snack (frituur) € 1,42 per stuk 

Luxe warme ovensnack  € 2,52 per stuk 

Vleeskroket (bevat 10% varkensvlees) € 0,61 per stuk 

Broodje biologische VITAM kroket (rund) met grove mosterd € 2,27 per stuk 

Fruitsalade (150 gr) € 1,10 per schaaltje 

Vers gesneden vruchtensalade of yoghurt met seizoensfruit (150 gr) € 2,98 per schaaltje 

Biologisch handfruit “Mijn Boer”  € 0,82 per stuk 

 
 

 

Consumptiemunten  
 
U kunt bij VITAM consumptiemunten bestellen voor bijvoorbeeld koffie, lunch en maaltijden. Deze munten zijn 
bestelbaar in de bedragen: € 1,50, € 2,50, € 5,00 en € 7,50 per munt en worden vooraf in rekening gebracht 
o.b.v. afname. Munten moeten minimaal 1 werkweek vooraf besteld worden en dienen als betaalmiddel bij 
onze kassa’s in de restaurants en koffiecorners.  
 
Voor de voorwaarden en het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de Hospitality Desk via 010-
4082415 of vitam-office@catering.efb.eur.nl. 

  

mailto:vitam-office@catering.efb.eur.nl
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Borrels 
 
Een afscheid, jubileum, presentatie of een speciale gelegenheid kan een aanleiding voor een borrel zijn. Voor 
borrels bieden wij u meerdere mogelijkheden. Om u een indruk te geven, voorzien wij u graag van een aantal 
suggesties. De genoemde borrelarrangementen zijn inclusief 3 drankjes per persoon en bediening (behalve bij 
de borrelkar). Naast onderstaande arrangement kunt u ook een receptie op nacalculatie bestellen, hiervoor 
kunt u een offerte opvragen via banqueting@catering.efb.eur.nl 

         
VITAM en de EUR hebben samen duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Wij schenken daarom bij onze 
recepties Gulpener bier (milieukenmerk en erkend streekproduct) en biologische wijnen. 

 
Receptie arrangementen  
Een receptie arrangement is een vast bedrag op basis van 3 drankjes per persoon. U kunt vooraf aangeven  
of u wilt dat wij stoppen met schenken zodra het aantal bestelde drankjes verbruikt is, of dat de receptie 
doorgaat op basis van nacalculatie wanneer de drie consumpties per persoon verbuikt zijn.  
 
Borrelkar (minimaal 10 en maximaal 50 personen) 
Frisdranken, mineraalwater, huiswijn en bier  
(3 drankjes per persoon), selfservice 

€ 6,16 per persoon 

 
Drankenarrangement basis (minimaal 20 personen) 
Frisdranken, mineraalwater, vruchtensap, huiswijn, bier  
(3 drankjes per persoon) inclusief basis bediening drankenbuffet 

€ 5,65 per persoon 

 
Drankenarrangement luxe (minimaal 20 personen) 
Frisdranken, mineraalwater, vruchtensap, huiswijn, luxe seizoensbier  
(3 drankjes per persoon) inclusief basis bediening drankenbuffet 

€ 7,70 per persoon 

 
Borrelarrangement compleet (minimaal 20 personen) ** 
Frisdranken, mineraalwater, vruchtensap, huiswijn, bier. We zetten 
verspreidt zoutjes/chips/nootjes en koude hapjes neer en serveren uw 
gasten warm Van Dobben bittergarnituur (naast de zoutjes/chips/nootjes, 2 
hapjes per persoon) 
(3 drankjes per persoon) inclusief bediening, drankjes en hapjes 

€ 12,62 per persoon 

 
** Bij het EUC worden frituurhapjes vervangen door een oven variant 
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Receptie nacalculatie  
Een receptie op nacalculatie is alleen mogelijk inclusief personeelsinzet. Het werkelijke drankverbruik en de 
werkelijk gewerkte uren worden achteraf bij u in rekening gebracht.  
Onderstaande prijzen zijn exclusief personeelsinzet. Indien u een receptie op nacalculatie wenst, maken we 
graag vooraf een offerte voor u.  
 
Standaard maakt Vitam gebruik van A merken frisdrank, zoals Coca Cola, 
Coca Cola light, Coca Cola Zero, Sprite, Casis en Fanta orange. Daarnaast 
schenken wij duurzaam Gulpener bier en biologische huiswijnen. 
 

   

Frisdrank (glas) € 1,31 per glas 

Frisdrank (flesje 0,2 liter) € 1,82 per flesje 

Mineraalwater (0,5 liter) € 0,89 per flesje 

Mineraalwater (1 liter) € 1,19 Per fles 

Tapbier Gulpener (glas, alleen mogelijk bij minimaal 100 gasten) € 1,82 per glas 

Bier Gulpener (flesje 0,33 liter) € 2,27 per flesje 

Radler; een drank bestaande uit frisdrank en bier (2% alcohol) € 2,27 per flesje 

Biologische huiswijn (rood, wit of rose) (glas) € 2,63 per glas 

Voorafgaand aan uw receptie kunnen we een sprankelend aperitief aan uw 
gasten uitserveren (bijvoorbeeld prosecco, Hugo, etc) 

€ 3,95 per glas 

 
Daarnaast is het mogelijk een budget variant te bestellen, voor zowel 
frisdrank, bier en wijnen. 
Glas Highway cola en sinas  

 
 
€ 

 
 
0,67 

 
 
per glas 

Glas sinaasappelsap  € 0,63 per glas 

Glas Keizers Kroon  € 1,14 per glas 

Wijn rood of wit (alleen per 6 glazen te bestellen) € 1,70 per glas 

    

 
Hapjes arrangementen  
 
Knabbel arrangement basis (minimaal 10 personen) 

   

Luxe mix van verschillende soorten noten en zoute koekjes met een blokje 
kaas of worst (naast de noten en zoute koekjes, 2 hapjes per persoon) 

€ 2,77 per persoon 

 
Bittergarnituur luxe (minimaal 10 personen) 

   

Combinatie van chips, blokjes kaas en worst en een warm frituurhapje  
(naast de chips, 2 hapjes per persoon) 

€ 4,88 per persoon 

 
Bittergarnituur vegan (minimaal 10 personen) 

   

Luxe mix van noten, gedroogd fruit en cruditees met dip en vegan 
bitterballen (lupine) (naast de noten, gedroogd fruit en cruditees, 1 vegan 
bitterbal per persoon) 

€ 4,90 per persoon 

 
Assortiment vegetarisch (schaal a 35 hapjes) 

   

Diverse cruditees met dip, dadels, pittige babypaprika’s met roomkaas en 
rozemarijn broodstengels met dip 

€ 32,50 per schaal 
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Streekplateau (schaal a 35 hapjes)    

“Verzameling van echte regionale borrelgarnituren” 
Hoeksche Waard chips, regionale droge worst- en kaassoorten begeleid met 
Rotterdamse chutney en huisgemaakte rundergehaktballetjes met 
Rotterdamse mosterd 

€ 45,00 per schaal 

 
Assortiment Kralingen (schaal a 35 hapjes) 

   

Polenta bites met olijven tapenade, wrap met gerookte kip, rucola en 
mango, glaasje met tonijncarpaccio, cherry tomaat en padano, 
flammkuchen met gegrilde groenten en zure room en een rouleaux van 
rundergehakt omwikkeld met spek in bbq-saus 
 

€ 55,00 per schaal 

Knapperige warme borrelhapjes (schaal a 35 hapjes)    

Assortiment warme ovenhapjes. Voor ieder wat wils € 25,00 per schaal 

 
Van Dobben luxe frituurhapjes (schaal a 35 hapjes) ** 

   

Heerlijke bitterballen, ambachtelijke gehaktballetjes, romige en rijk gevulde 
mini kaassoufflé’s en kipfiletstukjes in een krokant korstje 

€ 35,00 per schaal 

 

Schalen frituurhapjes (schaal a 35 hapjes) ** 
   

Bitterballen € 27,50 per schaal 

Kaashapjes € 27,50 per schaal 

Vlammetjes € 27,50 per schaal 

Kipnuggets € 27,50 per schaal 

Vegan bitterballen (lupine) € 35,00 per schaal 

Rotterzwam ballen (Bitterballen van oesterzwammen die gekweekt zijn op 
koffiedik uit de Rotterdamse horeca) 

€ 35,00 per schaal 

Mix van bovenstaande frituurhapjes (vegetarische en vegan hapjes worden 
apart geserveerd) 

€ 30,00 per schaal 

    

** Bij het EUC worden frituurhapjes vervangen door kleine ovensnacks 

 

Promoties, afscheidscolleges en oraties 
 
Na een promotie, afscheid of oratie is een borrel op de Erasmus Universiteit een leuke afsluiting. Voor elk 
tijdstip zijn hiervoor diverse mogelijkheden. Hieronder treft u enkele suggesties aan. Voel u vrij om een offerte 
op maat aan te vragen via banqueting@catering.efb.eur.nl. 
 
Bij een promotie in de ochtend zou u bij de koffie en thee kunnen kiezen voor een schaal zoete lekkernijen, 
zoals: 
 
Receptie assortiment zoet (schaal a 35 stuks) 
(macarons, bonbons, petit glacees, mini eclairs en fruitcakejes)  

€ 35,00 per schaal 

 
Bij een promotie rond het middaguur smaken onderstaande broodjes erg lekker bij een kopje koffie/thee of 
een glas vruchtensap en zijn makkelijk staand te eten tijdens de receptie: 
 
Receptie assortiment hartig (schaal a 35 stuks) 
(feestelijk assortiment van kleine receptie sandwiches en ¼ wraps)  

€ 52,50 per schaal 

mailto:banqueting@catering.efb.eur.nl
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Voor de latere promoties, een afscheidscollege of oratie treft u hierboven diverse mogelijkheden voor 
recepties aan met een mooi assortiment warme en koude hapjes. Indien u andere wensen heeft, vernemen we 
deze graag zodat we met onze chefkok een passend voorstel kunnen maken. 

 
Buffetten en Diners   
 
 
Voor buffetten en diners bieden wij diverse mogelijkheden. Van een lopend buffet tot uitgeserveerde thema 
diners en van uitgebreide borrel tot 10- gangen walking dinner. Onze Banquetingmanager staat klaar om 
samen met u van gedachten te wisselen over de mogelijkheden. Aan de hand van uw wensen en budget, 
maken wij een offerte op maat. Hierbij houden we rekening met seizoensproducten. 
 
 

 
Maatwerk en personeelskosten 
 
Personeelskosten zijn niet inbegrepen en zullen op uw offerte in een aparte post worden benoemd, tenzij 
specifiek vermeld, en worden volgens onderstaande tarieven doorbelast. 
 
 
 

Functie 
ma-vr 

07.00 - 18.00 uur 

ma - vr 

na 18.00 uur 
zaterdag zondag 

bedieningsmedewerker € 19,21 € 21,06 € 25,86 € 32,17 

banqueting supervisor € 25,29 € 27,37 € 33,42 € 41,91 

kok € 22,16 € 24,32 € 29,69 € 37,22 

 
*Tarieven zijn inclusief BTW. Minimale inzet per personeelslid per keer is drie uur, CAO wijzigingen 
voorbehouden. 
 
 


