Werelddeal menu
Keuze uit een soep met brood en tzatziki,
2 hapjes per persoon en een salade.
Kosten € 8,50 per persoon (exclusief 6% BTW)
Minimale afname: 10 personen
Soep
1.
2.
3.
4.

Groene kruiden-linzensoep uit Congo (vegetarisch)
Rasam, Indiase gele linzensoep (vegetarisch)
Indiase wortellaksa: kruidige soep met limoenblad en sereh (vegetarisch)
Tomatensoep uit Koerdistan

Hapjes
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Briouats kaas: driehoekjes van filodeeg met schapen- en fetakaas en verse kruiden (v)
Pogaça: gevulde Turkse broodjes met feta, spinazie en kruiden (v)
Tunesische brik: driehoekjes van filodeeg met een vulling van tonijn en authentieke kruiden
Spaanse tortilla, met aardappel, munt en doperwtjes (v)
Chileense Empenada met rundergehakt en groente
Marokkaanse Lamspasteitjes met gehakt, kaneel en ingemaakte citroen

Salades, alle salades zijn vegetarisch
11.
12.
13.
14.
15.

Kisir, van bulghur met paprikapasta, tomaat en verse kruiden
Paarse wereldsalade, salade met o.a. rode kool, ui en honing
Tabouleh met rode bietjes, geitenkaas en groene kruiden
Iraanse aardappelsalade smeuïge salade volgens geheim recept van Farzaneh
Frisse komkommer-appelsalade met yoghurt en kruiden
U kunt 1 soep, 2 hapjes en 1 salade kiezen. Bestelt u voor meer dan 20 personen dan kunt u
eventueel een tweede keuze voor een soep en salade aangeven.

Prijzen voor overige producten en diensten
De catering wordt geleverd op schalen en in warmhoudboxen. Catering vanaf € 200,00 binnen
Nijmegen wordt gratis bezorgd.
Bezorgen of ophalen van catering onder € 200,00 binnen Nijmegen: € 25,00
Bezorgen of ophalen van catering buiten Nijmegen: € 25,00 + € 0,30 per kilometer
Huur van borden inclusief bestek: € 0,40 per stuk
Huur van soepkommen inclusief lepel: € 0,20 per stuk
Bediening bij buffet: € 12,50 per persoon per uur, wordt achteraf berekend.

Leveringsvoorwaarden catering
1.

Wereldkoks is een project van de stichting OntmoetplanB. Dit is een leerwerktraject voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als zodanig zijn wij geen professionele catering.
Wij houden ons wel aan de HACCP en hanteren een streng hygiënebeleid. Dit is een belangrijk
onderdeel van ons leerwerktraject.

2. Mits anders afgesproken, dienen de materialen die bij de catering geleverd worden gereinigd te
worden geretourneerd. Mocht dit niet het geval zijn dan worden hiervoor achteraf kosten in
rekening gebracht.
3. Het materiaal dient de eerstvolgende werkdag aan ons te worden geretourneerd. Mocht u
niet in de gelegenheid zijn om dit zelf te doen, dan kunnen wij de materialen komen ophalen.
De kosten worden hiervoor in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten worden vermeld in
de offerte.
4. Catering vanaf € 200,00 wordt gratis bezorgd binnen de gemeente Nijmegen. Catering voor een
bedrag lager dan € 200,00 kan worden bezorgd. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.
Deze staan op de offerte vermeld. Levering geschiedt uitsluitend op de begane grond.
5. Vanaf het moment van de levering komen de materialen volledig onder uw verantwoordelijkheid.
Vermissing, breuk of beschadiging van het materiaal in deze periode komt ten laste van de
cateringnemer.
6. Veranderingen of aanpassingen van uw bestelling kunnen tot 7 dagen voor de dag van afname
kosteloos worden gedaan. Na het verstrijken van deze termijn worden de kosten van wijzigingen
aan u doorberekend.

