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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 2015 - 2016 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 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  

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

 

De Hospitality Desk heeft een 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 zorgen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Global Campus Hospitality Desk 

Fiona Nijsen 

 

Banqueting Manager 

 
“Your F&B partner for every event” 

 
  

mailto:vitam-office@catering.efb.eur.nl
mailto:banqueting@catering.efb.eur.nl


4 – 01-09-2015 

 

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. 

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 
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 de vergadertafel. 
  

http://www.eur.nl/catering
mailto:vitam-office@catering.efb.eur.nl
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e) Er 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 – 18.00 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. 
 

 
 
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 – 18.00 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. Om de versheid en 
smakelijkheid te garanderen wordt tevens op het kaartje de productie en levertijd vermeld.  

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

c) Alle genoemde prijzen in deze banqueting map 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 koffie/thee arrangement standaard en luxe. 

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, staan wij om deze reden niet toe. 

g) VITAM leent of verhuurt geen cateringmaterialen en/of cateringruimtes zonder bijbehorende catering. 
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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 12.00 uur 

minimaal 2 uur van 

tevoren 

50% 

Lunches  uiterlijk de werkdag voorafgaand aan de 

te verlenen service voor 12.00 uur 

voor 8 uur '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 regelmatig ad-
hoc reserveringen plaatsvinden. Het uitvoeren hiervan vergt grote flexibiliteit van ons banqueting team. Tenzij 
het uitvoeren van een ad-hoc aanvraag de reguliere verzorging van de restauratieve voorzieningen belemmert, 
voeren wij deze geheel volgens de wensen van de aanvrager uit. Wel zullen we hier een ad-hoc toeslag voor 
doorberekenen van € 7,75 per reservering. 
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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. 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 voor u. 
 
Wij gebruiken voor onze vergaderservice Fairtrade koffie van Alex Meijer en UTZ Certified thee van Bazar. 
 
Graag geven wij u een overzicht van ons assortiment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Koffie-/thee arrangement standaard 

Twee kopjes koffie of thee per persoon 
Suiker, melk en een karaf sprekerswater 

€ 1,55 per persoon 

Koffie-/thee arrangement luxe 

Twee kopjes koffie of thee per persoon 
Suiker, melk, een karaf sprekerswater, duurzame huisgemaakte limonade 
en koekjes 

€ 2,15 per persoon 
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Kan koffie (8 kopjes) € 5,95 per kan 

Kan thee (8 kopjes) € 5,25 per kan 

Glas verse muntthee met honing € 2,50 per glas 

Karaf water (1 liter) € 1,00 per karaf 

Karaf duurzame huisgemaakte limonade (1 liter) € 1,75 per karaf 

Earthwater blauw/rood (1 liter) € 2,75 per fles 

Earthwater PET blauw/rood (0,5 liter) € 1,49 per flesje 

Biologische vruchtensap (1 liter) € 7,50 per kan 

Flesje frisdrank (0,2 liter) € 1,75 per flesje 

    

Verpakte koekjes € 0,20 per stuk 

Luxe roomboterkoekjes  € 0,40 per stuk 

Plak roombotercake € 0,65 per stuk 

Schaaltje pepermunt (250 gram) € 2,95 per stuk 

Biologisch handfruit “Mijn Boer” € 0,95 per stuk 

Candybars € 1,50 per stuk 

Assortiment eierkoeken, ontbijtkoek en suikerbrood € 1,25 per stuk 

American mini pastries (muffin, donut, brownie) € 1,25 per stuk 

Saucijzenbroodje € 2,25 per stuk 

Petit fours (standaard) € 2,25 per stuk 

    

Ambachtelijke muffin* € 2,25 per stuk 

Reuze bokkepoot of kozak (mergpijp)* € 2,25 per stuk 

Ambachtelijke petit fours met logo* € 3,50 per stuk 

    

    

* 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! 

 
 
Om uw overleg wat extra’s te geven, bieden wij u een aantal meetingbites die we uw gasten graag tijdens 
uw meeting serveren.  

 Fruitservings; een wijnglas gevuld met heerlijk vers seizoensfruit 

 Wijnglas cruditee met dipsaus 

 Verse groenten-/fruit smoothie 

 Glas met een huisgemaakte koude soep 

 Sliders; kleine runderburger op een spies 

 Diverse warme bladerdeeg broodjes 

 Energyboosters zoals mueslirepen, candybars of handfruit 
 

 
Bestellen van meetingbites assorti is mogelijk vanaf een minimum van 10 gasten, minimaal 3 werkdagen 
voorafgaand aan de meeting. Prijzen op aanvraag. Voor het afleveren van warme aanvullingen op uw 
vergaderservice, ontvangen we graag de exacte aflevertijd. 
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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 11:00 uur serveren in de Etude, waarbij we een 
tafel in het grand Café gedeelte voor u reserveren naast De Etude. 
 

 
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. 

 
Lunch  

 
Kan koffie (8 kopjes) € 5,95 per kan 

Kan thee (8 kopjes) € 5,25 per kan 

Karaf water (1 liter) € 1,00 per karaf 

Karaf duurzame huisgemaakte limonade (1 liter) € 1,75 per karaf 

Earthwater blauw/rood (1 liter) € 2,75 per fles 

Earthwater PET blauw/rood (0,5 liter) € 1,49 per flesje 

Biologische melk of karnemelk (1 liter) € 2,50 per karaf 

Biologisch vruchtensap (1 liter) € 7,50 per karaf 

Roomboter croissant naturel € 1,50 per stuk 

Krenten- of mueslibol € 0,95 per stuk 

Zacht belegd broodje met kaas of vleeswaren € 1,75 per stuk 

Luxe belegde minibroodjes en –sandwiches met garnituur € 2,50 per stuk 

Bake off broodje met luxe kaas of vleeswaren en garnituur € 2,50 per stuk 

Open sandwich; rijkelijk belegde handgesneden plak boerenbrood € 3,95 per stuk 

Ambachtelijke, rijkelijk belegde bol van de dag € 3,95 per stuk 

Maaltijdsalade, royaal gevuld € 4,95 per portie 

Warme snack van de dag € 2,25 per stuk 

Verse vruchtensalade of yoghurt met seizoensfruit (150 gr) € 2,95 per schaaltje 

Biologisch handfruit “Mijn Boer”  € 0,95 per stuk 
    
    

    
Frans ontbijt 
Warme croissant, roomboter, jam, koffie/thee, jus d’orange 
 

€ 5,50 per persoon 

Hollands ontbijt 
Twee handgesneden boterhammen, kaas, vleeswaren, zoetwaren, gekookt eitje, 
koffie/thee, jus d’orange 
 

€ 7,50 per persoon 

Vitaminen ontbijt  
Biologische yoghurt, MijnBoer cruesli/muesli, koffie, verse munt thee, vruchtensap, 
fruitsalade 
 

€ 7,50 per persoon 
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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 inspelen op het 
seizoen. Alle afbeeldingen en omschrijvingen in deze map dienen als impressie van de invulling.   
Lunch bezorgen 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 voor u 
 
Graag willen we onze broodbox extra onder de aandacht brengen. Makkelijk om op te halen om buiten te 
lunchen, maar ook om gezellig met uw collega’s op de afdeling gezamenlijk te lunchen. Deze box kan bij 
afhalen gelijk verrekend worden aan de kassa. Ook handig om eventueel aan het einde van uw werkdag mee 
naar huis te nemen in plaats van boodschappen te gaan doen.       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luxe Lunch 

Luxe met kaas- en/of vleeswaren belegde harde broodjes (2 per persoon)  
Handfruit 
Glas melk of karnemelk 
 € 7,40 per persoon 

Basis Lunch  

Met kaas- en/of vleeswaren belegde bolletjes en/of sandwiches (2 per 
persoon) 
Krentenbol 
Handfruit 
Glas melk of karnemelk 

€ 5,60 per persoon 

Broodbox min. 10 personen (af te halen)  

1 ambachtelijk bruin brood (gesneden) 
1 wit brood (gesneden) 
Schaal diverse kaas- en vleeswaren, vers gesneden 
Boter en zoet beleg 
Fles met 1 liter BIO vruchtensap  
1 literpak karnemelk en 1 liter pak melk 
10 stuks handfruit 
Servetten en disposables € 47,50 per 10 personen 
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Take away Lunch (af te halen) 

Lunchtasje bestaande uit 2 zachte belegde broodjes per persoon 
Handfruit 
Bekertje melk of karnemelk 

€ 6,05 per persoon 

Dikke plak Bio landbrood met kaas- en/of vleeswaren en garnituur  
Schaaltje vruchten- en/of rauwkostsalade  
Glas Bio sap  
Glas melk of karnemelk € 9,50 per persoon 

VITAMine Lunch  

Maaltijdsalade Lunch 

Goedgevulde dagverse maaltijdsalade  
1 plak handgesneden Bio boerenbrood met olijfolie of minibroodje 
Verse vruchten smoothie 

€ 9,50 per persoon 

Lunchbuffet 

Diverse broodsoorten, schalen met diverse kaassoorten, vleeswaren en 
vis, een warme gerecht (snack of dagverse soep, afhankelijk van 
afleverlocatie), vruchtensap, (karne)melk, gemengde salade en 
handfruit van het seizoen 

€ 13,50 per persoon 
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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 duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Wij schenken bij onze recepties Gulpener 
bier (milieukenmerk en erkend streekproduct en biologische wijnen. 

 
Receptie nacalculatie  
Een receptie op nacalculatie is alleen mogelijk inclusief personeelsinzet. Het werkelijke drankverbruik brengen 
we in rekening. Onderstaande prijzen zijn exclusief personeelsinzet, indien u een receptie op nacalculatie 
wenst, maken we graag vooraf een offerte voor u.  
 
Frisdrank (glas) € 1,25 per glas 

Frisdrank (flesje 0,2 liter) € 1,75 per flesje 

Tapbier Gulpener (glas, alleen mogelijk bij minimaal 100 gasten) € 1,50 per glas 

Bier Gulpener (flesje 0,33 liter) € 2,25 per flesje 

Biologische huiswijn (rood, wit of rose) (glas) € 2,50 per glas 

 
 
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 € 6,10 per persoon 
 
Drankenarrangement basis (minimaal 20 personen) 
Frisdranken, mineraalwater, vruchtensap, huiswijn, bier  
(3 drankjes per persoon) inclusief basis bediening drankenbuffet € 5,60 per persoon 
 
Drankenarrangement luxe (minimaal 20 personen) 
Frisdranken, mineraalwater, vruchtensap, huiswijn, luxe seizoensbier (rosé 
in de zomer en bokbier in de winter)  
(3 drankjes per persoon) inclusief basis bediening drankenbuffet € 7,65 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 dranken en hapjes € 12,50 per persoon 

 
 
** Niet mogelijk bij het EUC 

mailto:banqueting@catering.efb.eur.nl
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Bittergarnituur arrangement basis (minimaal 20 personen)    
Chips, nootjes, kaas en worst 
(naast de chips en nootjes, 2 hapjes pp) € 2,75 per persoon 
 
Bittergarnituur arrangement luxe (minimaal 20 personen) **    
Chips met dip, gemengde nootjes, kaas, worst, bitterballen en vlammetjes 
(naast de chips en nootjes, 2 hapjes pp) € 4,85 per persoon 
 
Borrelarrangement kokant (minimaal 10 personen)    

Diverse nootjes, zoute koekjes en olijven € 1,75 per persoon 
 
Cruditee vegetarisch (schaal a 35 hapjes)    
Diverse cruditees zoals komkommer, radijs, tomaatjes, wortel met 
yoghurtdip € 32,50 per schaal 
 
Hollandse borrelhapjes (schaal a 35 hapjes)    

Assortiment diverse kaas- en worstsoorten, komkommer en tomaatjes € 44,95 per schaal 
 
Tapas (schaal a 35 hapjes)    

Olijven, dadels, chorizo, serrano ham en meloenbolletjes € 44,95 per schaal 
 
Assortiment Erasmus (schaal a 35 hapjes)    
Assortiment luxe belegde crostini’s met brie, mozzarella/tomaat, 
rundercarpaccio, coppa di parma en gerookte zalm € 44,95 per schaal 
 
Basis frituurhapjes (schaal a 35 hapjes) **    

Assortiment basis frituurhapjes, zoals bitterballen, kipnuggets, kaashapje € 25,00 per schaal 
 
Mini worstenbroodjes en petit crolines (schaal a 35 hapjes)    
Assortiment mini worstenbroodjes en bladerdeegsnacks met champignon, 
zalm, kaas en saucijzen vulling € 25,00 per schaal 
 
Hotmix vegetarisch (schaal a 35 hapjes) **    

Gevulde jalapenos, onion rings en nacho’s met guacamole € 27,50 per schaal 
 
Van Dobben luxe frituurhapjes (schaal a 35 hapjes) **    
Van Dobben bitterballen, ambachtelijke gehaktballetjes, romige en rijk 
gevulde mini kaassoufflé’s en kipfiletstukjes in een krokant korstje € 35,00 per schaal 
 
Oosterse frituurhapjes (schaal a 35 hapjes) **    

Torpedo garnalen, samosa’s en dimsum € 35,00 per schaal 

 
    
    
    
** Niet mogelijk bij het EUC    
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Buffetten en Diners 
 
Voor buffetten en diners bieden wij diverse mogelijkheden. De Banqueting manager van VITAM is graag bereid 
om met u van gedachten te wisselen over de mogelijkheden. Aan de hand van uw wensen, maken wij een 
offerte op maat. Hierbij doen wij u enkele suggesties toekomen. Prijzen op aanvraag.  

Buffetarrangement Italiaans 
 

Diverse broden met tapenade en kruidenboter 
Pastasalade met diverse vissoorten, gemengde groene salade en een 
Caprese salade 
Vegetarische lasagne van gegrilde groenten en mozzarella, Penne 
Carbonara en Spaghetti zalm met basilicum en tomaat 
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Dessert buffet 

Verse fruitsalade 
Bavarois van koffie met Bastogne 
Mousse van pure chocolade met gemarineerde ananas 
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Maatwerk en personeelskosten 
 
Voor buffetten en diners bieden wij diverse mogelijkheden: van buffetten tot thema diners en van uitgebreide 
borrels tot 10- gangen walking dinners. Onze banqueting manager is graag bereid om met u van gedachten te 
wisselen over de vele mogelijkheden. Aan de hand van uw wensen, maken wij een offerte op maat.  
 
Personeelskosten zijn niet inbegrepen, 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 € 21.44 € 22.56 € 27.51 € 34.46 

party manager € 27.42 € 29.33 € 35.80 € 44.91 

manager € 30.67 € 33.19 € 40.13 € 50.89 

kok € 23.75 € 26.06 € 31.82 € 39.87 

chef kok € 32.96 € 35.68 € 44.01 € 54.73 

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


