Werkwijze Van Groene Huize catering
Voor al onze gerechten geldt dat we het liefst met duurzame,
biologische en streekproducten werken. Bijna al onze groenten
en fruit komen, afhankelijk van het seizoen, uit eigen tuin.
Buffet (10-80 personen):
De gerechten op onze gerechtenpagina geven u een idee van wat we
allemaal voor uw feestje zouden kunnen maken. Maak zelf een
samenstelling uit onze salades, soepen, tapas en desserts of neem contact
met ons op en wij maken een voorstel voor u op maat. Heeft u zelf ideeën
die hier niet bij staan; stel ze gerust voor!
Diner (klein gezelschap):
Een diner voor een kleiner gezelschap is ook een mogelijkheid. Spaanse
gazpacho en paella, Aziatische curry’s, verschillende Italiaanse pasta’, of
een mix van stijlen. Samen met u bepalen we het aantal gangen en doen we
u een voorstel.
Lunch:
Ook een lunch op locatie (binnen/buiten) behoort tot de mogelijkheden.
Denk daarbij aan zelfgemaakte muffins (bijvoorbeeld met
pecannoot/appel/wortel/kokos of banaan), en luxe broodjes (van ieder
gewenst formaat en soort) van de plaatselijke bakker. Door ons belegd met
biologische kipfilet, Parmezaanse kaas, zelfgemaakte pesto, veldsla en
pijnboompitjes bijvoorbeeld. Of met zalm, tomaat, mozzarella en verse
dille. Ook hier geldt; laat weten wat uw wensen zijn en wij doen een
voorstel op maat.
High tea:
Klassiek, maar heerlijk. Met thee,
sandwiches, brownies, muffins en
(hartige) taart. 15,- euro pp.

Allergieën:
Coeliakie? Lactose-intolerantie? Allergisch voor schaal- en schelpdieren?
Geef het aan en wij houden er rekening mee!
Wensen:
Over andere wensen valt altijd te praten, dus bij speciale verzoeken… laat
van u horen!
Prijzen:
Afhankelijk van het aantal mensen van uw gezelschap en de hoeveelheid
verschillende gerechten die u kiest, maakt u een keuze uit onze gerechten.
Uiteraard helpen we u daarbij.
Voor een prijsindicatie van een diner of lunch vragen we u contact met ons
op te nemen, omdat de prijzen erg afhankelijk zijn van uw wensen.
Vrienden:
Van Groene Huize was er niet geweest zonder vertrouwen en opdrachten
van onze lieve vrienden en familie. Maar, er kunnen er altijd meer bij!
Vriend worden? Ga naar onze Facebook pagina of volg ons op Twitter.
Schoonmaak- en voorrijkosten:
Binnen Nijmegen bezorgen wij gratis. Buiten Nijmegen rekenen wij 19 cent
per kilometer. We gaan er vanuit dat we de schalen schoon op kunnen
halen. Liever niet zelf afwassen? Voor €35,00 halen we alles vies op.

