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A la carte service, additionele kosten op het arrangement:

Morning Break
Plak roomboter cake  per stuk €  1,25

Assortiment donuts                       per stuk €  2,00

Assortiment koeken    per stuk €  2,00

Assortiment chocolade en vanille muffins  per stuk €  3,50

Assortiment gebak                          per stuk €  4,00

Petit Fours met uw logo per stuk €  4,00

Afternoon Break
Saucijzenbroodje / kaasbroodje              per stuk €  2,50

Broodje met onze Meesterkroket  per stuk €  3,75

Quiche spek-ui  per stuk  €  4,00

Quiche vegetarisch per stuk  €  4,00

Yakitori kipspiesjes met ruccolapuree       per stuk  €  4,75

Olijvenbrood gevuld met mozzarella  per stuk €  4,75

Toscaans brood gevuld met

kipfilet en komkommer  per stuk €  4,75

Afternoon Break Deluxe
Wrap gevuld met gerookte zalm en 

mierikswortelcrème  per stuk  €  4,00 

Wrap gevuld met gerookte kip en 

crème fraîche met kruiden  per stuk €  4,00

Wrap met hummus, avocado en paprika  per stuk €  4,75

Gegrilde panini gevuld met tonijn, 

tomaat, cheddarkaas en bleekselderij  per stuk €  4,50

Season Break
Verse aardbeien met slagroom (op aanvraag)

Hollandse Nieuwe (op aanvraag) 

Oesters & Champagne (op aanvraag)

Wij gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie / voedselintolerantie. Heeft u een allergie? Meld het ons. 

Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit voor 100% uit te sluiten.  Voor meer informatie kunt u  terecht bij een van onze medewerkers.

Alle prijzen zijn inclusief btw en geldig t/m 30 juni 2018.

Informatie en reserveren? Bel met 030 - 256 73 91, mail naar reserveringen@bcn.nl of kijk op www.bcn.nl/reserveren voor meer info.

For your health
Huisgemaakte fruitspies per stuk  €   4,50

Huisgemaakte groentenspies 

met dille crème fraiche  per stuk  €   4,50

Peer uit de oven met walnoten  per stuk €   4,75

Portobello champignons 

gevuld met noten en kaas  per stuk  €   5,25

Handfruit  per stuk  €   1,25

Smoothie’s  per stuk €   3,25

Watermeloen smoothie met Griekse yoghurt en muntblaadjes

Groene smoothie met avocado en alfalfa

Mango smoothie met kokos

Warm en koud bittergarnituur per persoon  €   6,00

Goudse kaas, cervelaatworst, bitterballen, 

kipfingers, mini frikandellen, vegetarische 

mini loempia’s en kaassouflés

Frans ontbijt             per persoon €   9,50

Diverse harde en zachte belegde broodjes, 

croissants, yoghurt met cereals, gekookte 

eieren, handfruit, koffie, thee, melk en 

jus d’orange

Ontbijt Deluxe  per persoon  € 16,50

Diverse harde en zachte broodjes belegd met o.a. 

rosbief, boeren achterham, gerookte kipfilet, 

gerookte zalm, brie, jong belegen kaas en oude kaas. 

Croissants, muffins, brownie’s en pastry’s, yoghurt 

met cereals, fruitsalade en handfruit, gekookte eieren, 

roerei, chipolata worstjesen gebakken ontbijtspek, 

koffie, thee, melk en jus d’orange


