
vergaderlunches
VONK verzorgt vergaderlunches vanaf 12 personen. Lunches tot

12 personen dienen langs de counter te komen en direct af te

rekenen. Onderstaande lunches zijn verkrijgbaar bij VONK.

Beide lunches zijn te verkrijgen vanaf 12:30 uur. 

Vonk basis – 14,50 per persoon 

Vonk lunch basis bestaande uit; Dagverse soep, 1,5 belegd

broodje & smoothie van de dag

*Let op, broodjes worden geserveerd met sla, tomaat &

komkommer

 

Vonk Luxe – 17,00 per persoon 

Vonk lunch luxe bestaande uit; Dagverse soep, 1,5 belegd

broodje, smoothie van de dag & warme snack 

*Let op, broodjes worden geserveerd met sla, tomaat &

komkommer 

Variatie en cyclus 

Voor alle vergaderlunches geldt dat de brood- en belegsoorten

in de vorm van een cyclus zullen variëren. Vanzelfsprekend

zijn andere samenstellingen en speciale dieetwensen van

lunches in overleg mogelijk. 

*Vanaf 20 personen of meer zijn we genoodzaakt

personeelskosten door te berekenen. 
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Receptiedranken (frisdranken, plat -en bruisend water, bier en

wijn) 

Chips & borrelnootjes 

Dranken & hapjes wordt klaargezet in de koeling. (Gebaseerd op 4

drankjes per persoon) 

Receptiedranken (frisdranken, plat -en bruisend water, bier en

wijn) 

Chips, borrelnootjes & olijven 

Ondersteuning en begeleiding vanuit Smaak Bedrijfscatering. Dit

betekent dat er personeel vanuit Smaak aanwezig is om de borrel

te faciliteren. 

Oven bitterballen 3st                           2,40 per persoon 

Vegetarische oven bitterballen 3st              2,70 per persoon 

Een borrelarrangement kan besteld worden vanaf 10 personen. 

Vonk borrelarrangement – 14,95 pp (deze borrel is zonder personele

inzet). Het borrelarrangement (1,5 uur) is inclusief: 

Vonk borrelarrangement – 24,95 pp (deze borrel is met personele

inzet). Het borrelarrangement (2,5 uur) is inclusief: 

Koude borrelplank 14,95 (per 5 personen) *Borrelplank, zal combi

zijn van olijven, buitenlandse kaas/worst soorten, breekbrood met

humus, snoeptomaatjes/komkommertjes

Warme hapjes (Warme happen zijn alleen te bestellen bij een borrel

vanaf 2,5 uur) 

borrelen
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Te verlenen
service

Reserveringstermijn Annuleringstermijn

Percentage
in

rekening
gebracht*

Lunch
service

Twee werkdagen
vooraf

Twee werkdagen
vooraf, vóór 12.00

uur
Kosteloos

Borrels
Vijf werkdagen

vooraf
Minimaal vijf

werkdagen vooraf
100%

Diners/
feestavonden

 Tien werkdagen
vooraf

Minimaal vijf
werkdagen vooraf

100%

Overige
events

Op aanvraag   

bestel- & annuleringsvoorwaarden
Om op een goede en zorgvuldige manier je bestelling uit te kunnen

voeren, heeft VONK de navolgende bestel- en annuleringsprocedures

opgezet, afhankelijk van de te verlenen service. 

De volgende bestel- en annuleringsvoorwaarden (voor zowel geheel

als gedeeltelijke annulering) zijn van toepassing: 
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*Als de annuleringstermijn wordt overschreden, brengen wij het

genoemde percentage in rekening.

*Mocht u tussen 11:00 & 14:30 uur catering op locatie willen, dan 

verzorgen wij dit graag maar zal je het af moeten halen bij VONK. 


