EVENTS
CATERING
Alle mogelijke formules
voor jullie opkomend event!

Warme en koude dranken van het huis
tijdens uw vergadering of event.

Doorlopend aanbod water

Plat water en bruiswater tijdens
uw vergadering of event.

Fruitmand

Mand met een mix van seizoensfruit.

LUNCH

BASICS

Doorlopend warme en koude dranken

WELCOME

Basisontbijt

Artisanale broodjeslunch

Diverse bereidingen zoals hummus met
granaatappel, artisanale kip-curry, huisbereide
fricandon met mosterd of uienconfituur,
geitenkaas met rucola en honing, …

Luxebroodjes, wraps of bagels

Gevarieerd aanbod zoals brie met appel en noten,
tzatziki met tomaat en radijs, geitenkaas met
vijgen en spek, …

Selectie open boterhammen

Heerlijk gevarieerd aanbod zoals verse
rundstartaar, hummus met fetakaas,
brie honing en walnoten.

Quichelunch met vers slaatje

Ambachtelijk geproduceerde hartige taarten
aangevuld met een frisse slamengeling.

Salade buffet

Verschillend aanbod van luxueuze salades zoals
zoete aardappel salade met avocado, caesar
salads, thai peanut quinoa, …

Supplementen

soep
fruitsla
taart

Koude en warme dranken van het huis, verse
minikoekjes van de warme bakker aangevuld
met verse fruitsalade.

Bealthy breakfast bowl

Berry smoothie overnight oats afgewerkt met
seizoensfruit en super seeds.

Pimp your oatgurt

Haver yoghurt, 2 soorten huisgemaakte granola
en fruitsalade van seizoensfruit.

Pastry

Verse cinnamon bun op haverbasis.

100% verse groenten
100% vers fruit
100% ambachtelijk

Basisbreak

Koude en warme dranken buffet van het huis.

Break met cake

Basis aangevuld met assortiment cake.

Break met taart

Basis aangevuld met assortiment zoete taarten.

Break met fruit

Basis aangevuld met een heerlijke fruitsla.

BUSINESS

BREAK

We stellen de cateringbuffeten (welcome, break en lunch) standaard op in één van
onze gezellige bar- en cateringruimtes, inclusief een koud en warm drankenbuffet.

Business lunch
In ons sfeervol huisrestaurant Jour de
fête heeft u de keuze tussen drie
seizoensgebonden voor- en hoofdgerechten aan een vaste prijs. Water
is inbegrepen in de prijs. Andere
dranken worden afgerekend per
verbruik. Een supplement dessert kan
verkregen worden.

NETWERKDRINK
Als je gezellig wil napraten aan het einde van jouw event, kunnen wij onze bar openen
aan een personeelskost. Wij rekenen 1 personeelslid per 50 personen. Verbruikte dranken worden op factuur genoteerd.

FINGERFOOD
– huisgemaakte tzatziki – pitabrood
– edamame – fleur de sel – chiliflakes – srirachamayonaise
– foccacia met rozemarijn
– gemarineerde mozzarella – zongedroogde tomaat – basilicum
– selectie charcuterie
– gegrilde aubergine – granaatappel – tahindressing

EXTERNE CATERING
Niet gevonden wat je zocht?
Zebrastraat brengt je graag in contact met professionele en ervaren
cateringpartners of foodtrucks voor een oplossing op maat.
Vraag gerust om meer advies.

Alle formules zijn ook steeds vegan te verkrijgen.

Zebrastraat 32/001, 9000 Gent
events@zebrastraat.be
www.zebrastraat.be

