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Welkom in ons banqueting-aanbod!

We laten je graag zien op welke manieren we je vergadering, borrel of evenement extra lekker 
kunnen omlijsten. Ontzorgen en genieten staan daarbij voorop.

In onze keuken werken we zoveel mogelijk met verse producten, geïnspireerd op het seizoen. Als 
vanzelfsprekend kan je rekenen op de juiste bestelling op het juiste tijdstip en op de juiste locatie. 
Aantrekkelijk gepresenteerd en altijd geleverd met een glimlach. 

Uitgangspunt zijn de wensen en behoeftes van jouw gasten. Die vertalen we in een smaakvolle en 
gezonde selectie aan eten en drinken. De voorgestelde arrangementen zijn daarbij een inspiratie, 
want we denken graag creatief met je mee. 

U kunt contact opnemen voor maatwerk of vragen met de hospitality manager Edwin Mulder op:

Telefoon nummer: 06-83178590 of per mail naar: Theliving@vitam.nl

Voor wijzigingen of toevoegingen van vergaderingen kunt u de receptie contacten.
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Begint de vergadering vroeg of zijn de gasten lang onderweg geweest, dan kan de VITAM ontbijtservice een goede start van uw 
vergadering betekenen! Voor afwijkende verzoeken, neem a.u.b. contact op met het restaurant.

Frans
Warme croissant, jam, koffie, thee en vruchtensap.

€ 5,66 p.p.

Lekker Hollands
Handgesneden spelt- en biologisch VITAM brood met diverse kaas- en vleeswaren, zoet 
beleg, koffie, thee en vruchtensap.

€ 8,15 p.p.

Vitaminen boost
Biologische yoghurt, muesli, koffie, verse munt thee, vruchtensap en fruitsalade.

€ Op aanvraag
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Verse fruitsalade € 3,91 p.p.

Smoothie € 2,44 p.p.

Krentenbol € 0,81 p.p.

Croissant € 1,25 p.p.

Glas jus d’orange € 1,68 p.p.

Glas melk € 0,55 p.p.

Glas karnemelk € 0,55 p.p.

Belegd zacht basis broodje van de dag € 2,78 p.p.

Belegd hard luxe broodje van de dag € 3,32 p.p.

Aanvullingen/los te bestellen (minimaal 5 personen):
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Koffie/thee/water/koekje
Op een koffiekar of buffetje in de zaal

€ 2,61 p.p.

Koffie/thee/water/koekje ingedekte tafel 
Kopjes en glazen staan p.p. op tafel ingedekt

€ 3,04 p.p.

Vergaderarrangement halve dag € 5,27 p.p.

Vergaderarrangement halve dag ingedekte tafel
1 x Koffie/thee/water/koekjes bij aanvang
1 x koffie/thee/water/koekjes verversing op afgesproken tijdstip
(a.u.b. tijdstip vermelden in James)

€ 5,66 p.p.

Vergaderarrangement hele dag € 11,72 p.p.

Vergaderarrangement hele dag ingedekte tafel
1 x Koffie/thee/water/koekjes bij aanvang
3 x koffie/thee/water/koekjes verversing op afgesproken tijdstip
(a.u.b. tijdstippen vermelden in James)
1 x assortiment zoete versnapering in de middag 
(bijv. muffin/cookie/repen)

€ 12,60 p.p.

Waterarrangement
Water met bijvoorbeeld kaneel&appel / munt&framboos komkommerlint etc.
Op een kar of buffet in de zaal

€ 2,05 p.p.
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Een kop goede koffie of thee en een smakelijk tussendoortje dragen bij aan een effectieve 
vergadering. Mis je iets in onderstaande lijst? We denken graag mee in andere mogelijkheden. 
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Frisdranken per blikje € 1,20 p.s.

Gebak, ook gluten- en suikervrij verkrijgbaar

Petit fours

€ p.o.a.

€ 2,87 p.p.

Petit fours met logo € p.o.a.

Roomboterkoekjes per 2 € 0,43 p.p.

Roombotercake € 0,55 p.p.

Assortiment mini zoetigheden:
Mini muffins/donuts/brownie etc (uitgaande van 2 stuks p.p.)

€ 2,05 p.p.

Donut € 1,74 p.p.

Muffin € 1,74 p.p.

American cookie € 1,74 p.p.

Saucijzenbroodje € 1,74 p.p.

Stukje quiche € 2,82 p.p.

Mineraalwater Earth rood/blauw 1 liter € 2,49 p.p.

Glas kraanwater € 0,28 p.p.

Glas Jus d’orange € 1,68 p.p.

Aanvullingen vergaderservice (minimaal 5 personen):
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Arrangement 1 – Cursus ½ dag zonder lunch
1 x Koffie/thee/fruitwater/assortiment mini zoetigheden bij aanvang
1 x koffie/thee/ fruitwater verversing op afgesproken tijdstip
(a.u.b. tijdstip vermelden in James)

€ 7,01 p.p.

Arrangement 2 – Cursus hele dag met lunch
1 x Koffie/thee/ fruitwater /assortiment mini zoetigheden bij aanvang
1 x koffie/thee/ fruitwater verversing op afgesproken tijdstip
(a.u.b. tijdstip vermelden in James)
1 x lunch bestaande uit:
- 1 afbakbroodje en 1 sandwich van rustiek brood met luxe beleg, 
spread en garnituur
- Luxe snack van de dag / Melk / Karnemelk / Handfruit
1 x Koffie/thee/ fruitwater /assortiment gezonde snacks na de lunch
1 x koffie/thee/fris verversing op afgesproken tijdstip middag

€ 25,33 p.p.

Arrangement 3 – Cursus hele dag middag-avond (13.30-2000 uur)
1 x Koffie/thee/fruitwater/assortiment mini zoetigheden bij aanvang.
1 x koffie/thee/ fris verversing op afgesproken tijdstip
(a.u.b. tijdstip vermelden in James) met een hartige snack
Bij dit arrangement kunt u een diner uit de dineropties toevoegen.

€ 15,96 p.p.
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Lunch The Living
2 zachte belegde bolletjes met basis beleg en garnituur, glas BIO (karne)melk 

€ 4,89 p.p.

Lunch The Living luxe
2 harde belegde luxe broodjes met luxe beleg en garnituur, glas BIO (karne)melk 

€ 7,93 p.p.

Lunchpakket to go (in een tasje)
2 zachte belegde bolletje met basis beleg en garnituur,
Flesje sap, handfruit en een krentenbol

€ 7,27 p.p.

Lunch luxe minibroodjes
3 minibroodje p.p. met luxe beleg en garnituur, glas BIO (karne)melk, handfruit van het seizoen. 
Bijvoorbeeld gerookte zalm met wasabimayonaise, oude boerenkaas met rucola en Vitam mosterd en 
kalfsfricandeau met kappertjemayonaise, rosbief met pesto en geroosterde pepita’s, zachte 
geitenkaas met gegrilde groente en walnoten, humus met zongedroogde tomaat en rucola

€ 7,93 p.p.

Gezonde luxe lunch
1 plak dik landbrood en 1 donkere bol belegd met gezonde, magere vleeswaren, kaas en groente, glas 
BIO (karne)melk,
handfruit van het seizoen

€ 7,93 p.p.

Counterlunch
Gasten stellen zelf de lunch samen uit het aanbod in het restaurant

€ 7,27 p.p.

Maaltijdsaladelunch
Maaltijdsalade van de dag met boerenbrood
Smoothie van het seizoen, handfruit

€ 8,15 p.p.
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Voorbeelden basis beleg: jonge kaas, komijnekaas, gekookte ham, humus, kipfilet, runderrookworst, gebraden gehakt e.d.

Voorbeelden luxe beleg: oude kaas, brie, gerookte zalm, tonijnsalade, rosbief, Parmaham, gerookte kip e.d.

Voorbeelden luxe harde broodjes: Waldkorn, ciabatta, maisbol, oerbonk e.d.

*Alle lunches kunnen ook aan een ingedekte tafels in het restaurant worden geserveerd. Hiervoor geldt een toeslag van een half uur 

personeelskosten à € 13,21.
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Aanvullingen (minimaal 5 personen):

Handfruit € 0,66 p.p.

Saucijzenbroodje € 1,74 p.p.

Krentenbol € 0,81 p.p.

Schaaltje rauwkost uit de saladebar € 2,82 p.p.

Soep van de dag € 1,90 p.p.

Eenvoudige frituursnack € 1,90 p.p.

Kroket met mosterd € 1,90 p.p.

Broodje kroket met mosterd € 2,49 p.p.

Huisgemaakte snack van de dag / quiche € 2,82 p.p.

Smoothie € 2,44 p.p.
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Wijn € 10,46 p.f.

Bier per flesje (Heineken) € 1,66

Frisdranken per blikje € 1,20

Mineraalwater per blikje € 1,20

Liter Jus d’orange € 5,59

Of het nu gaat om een afscheid, een jubileum, een presentatie of een speciale gelegenheid, laat ons de hapjes en drankjes verzorgen om je 
borrel extra bijzonder te maken. Wil je helemaal vegetarisch of heb je andere wensen? We denken graag met je mee!

Borreldrankjes, 30 minuten. (max. 20 personen) € op nacalculatie
Assortiment van frisdranken, mineraalwater, bier en huiswijn
Zonder personeel, uitgaande van 1 drankje p.p.

Borreldrankjes, 3 drankjes p.p. (max. 20 personen)
Assortiment van frisdranken, mineraalwater, bier en huiswijn
Zonder personeel

€ 6,34 p.p.

Borrelmix
Diverse nootjes en zoute koekjes

€ 1,25 p.p

Borrelplankje 
Blokje jonge kaas, brie lolly, puntje salami, snoeptomaatjes p.p.

€ 2,66 p.p.

Warm bittergarnituur 
4 warme frituursnackjes p.p. (Bitterballen, kaassoufflé e.d.)

€ 3,37 p.p.

Luxe koude hapjes (3 p.p.)
Bijvoorbeeld toast met zalm, brie of carpaccio)

€ 5,05 p.p.

Luxe koude en warme hapjes (3 p.p.)
Bijvoorbeeld: Mini Yakatori met sesam en bosui, lepelamuse van carpaccio met truffelmayo en 
een butterfly shrimp met wasabimayonaise

€ 5,86 p.p.
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Prijzen dranken:
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Uurtarief € 26,43

Uurtarief mdw na 18.00 uur – 22.00 uur € 34,37

Uurtarief mdw na 22.00 uur en zaterdag en zondag € 39,69

Voor borrels boven de 20 personen maken we graag een offerte op maat en zal er bedienend personeel aanwezig zijn. U kunt een keuze 
maken uit bovenstaande borrelhappen. Dranken zullen op basis van nacalculatie aan u worden berekend.

Telefoonnummer 06-83178590 of per
mail naar: theliving@vitam.nl
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Uurtarieven
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We geven graag een verrassende, lekkere en verse invulling aan je diner. Daarbij gaan we altijd uit van jouw wensen en smaak. Hieronder 
vind je enkele suggesties voor een buffet, maar een driegangendiner en ‘walking dinner’ behoren ook tot de mogelijkheden. We gaan graag 
met je in gesprek!
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Broodmaaltijd:
Alles lunches zijn, met eventuele uitbreiding met soep of een warme snack, ook in de avond te bestellen.

Indisch: (te bestellen vanaf 15 personen.)
Nasi puthih witte rijst, Bami goreng, Sg Tahu taufu in pittige saus, Sayur lodeh groenten in kokosmelk.
Smoor zoet gesmoord rundvlees, Ajam rujak kipstukjes in pittige saus, Sg telor ei in milde saus1/2 ei pp.
Sate Ayam 2pp kipedijvlees met huisgemaakte pindasaus.
Krupuk, Serundeng geraspte kokos, Tempe kering soyabonen, Acar zoetzure komkommer.

€ 22,50

Italiaans:
Antipasti
Klassieke Caprese salade
Kip in saus van tomaten, basilicum en Parmezaanse kaas
Runderstoofpot in rode wijn en Italiaanse kruiden
Tortelinni met gegrilde groenten

€ 16,89

Thais buffet: (te bestellen vanaf 15 personen.)
Nasi pandan pandan rijst, PhadKhuw roam gemengde groenten in oestersaus Kang Karie ei in gele curry.
Gai jai sai omelet met groenten
Pad prik moe sap gehakt, knoflook met pepers of Kang Khiaw wan moe varkenshaas in groene curry
Keng Krary kai kipfilet in okosmelk gele curry, aardappelkrieltjes of Phad prik kai thod kippenpootjes met 
knoflook, pepers, casave krupuk

€ 22,50

Hollands:
Trio van stamppot (zuurkool, boerenkool en hutspot
Oma`s Gehaktbal en Rookworst
Krokant gebakken spekjes en Jus
Zuur van Kesbeke

€ 15,87

Spaans:
Klassieke Paella
Gehaktballetjes in tomatensaus
Aardappeltortilla
Salade van Manchego, Serranoham en Meloen
Olijven, Tapenade`s en Brood

€ 16,89
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Om uw bijeenkomst vlot en soepel te laten verlopen, zijn er een aantal spelregels opgezet. Wij verzoeken u met een aantal zaken rekening te houden. Waaronder:

1. Bestellen van de aanvraag:
A. Via;      James – MyPrequest
B. Last minute aanvragen (op de dag zelf) – via persoonlijke overleg met de catering niet via mail! Ad hoc bestellingen worden na 13.30 uur geleverd, u betaalt een adhoc

toeslag van € 5,00 per boeking.
NB. Maak gebruik van de counterlunch bij last minute aanvragen!!

C. Voor wijzigen of toevoegingen van vergaderingen kunt u de receptie contacten

2. Bevestigen van de aanvraag:
A. Voor “standaard” lunch – via bevestiging na reservering via James – MyPrequest
B. Voor maatwerk: via theliving@vitam.nl; 

3. Bezorgen van de aanvraag:
A. Tijdstip:  De bestelling is aanwezig bij aanvang van de vergadering. De besteller geeft aanvang van de vergadering door. Er wordt standaard 10tot uiterlijk 15 minuten 

voorafgaand aan de aanvang van de vergadering geleverd;
B. Aankloppen: Er wordt aangeklopt en afgestemd of er geleverd kan worden;
C. Er wordt geleverd op de buffettafel of, indien deze ontbreekt, op de vergadertafel en/of kar;

4. Ophalen
A. Tijdstip binnen bezorgtijden: Indien de deur gesloten is: aankloppen. Zelfde formaliteiten als bij leveren. Bij bestelling wordt de eindtijd van de vergadering 

gecommuniceerd en als verzoektijd om op te halen opgegeven. Er wordt opgehaald binnen 20 minuten na deze eindtijd; Er wordt opgehaald gelijk aan de bezorgtijden. 
Buiten deze tijden is er sprake van goedkeuring en/of nadere afstemming;

B. Indien ophalen na 15:00 uur valt, wordt er opgeruimd op de volgende werkdag vanaf 08.00 uur, maar uiterlijk voor aanvang van de volgende bijeenkomst;

Bij de vergaderlunch laat VITAM een kaartje achter waarop u in de gelegenheid wordt gesteld eventuele op- of aanmerkingen kenbaar te maken maar natuurlijk ook 
suggesties. Om de versheid en smakelijkheid te garanderen wordt tevens op het kaartje de productie en levertijd vermeld. 
Alle prijzen in deze culinaire map zijn integrale verkoopprijzen exclusief BTW. Alle prijzen in deze culinaire map zijn geldig gedurende onze servicetijden van 08:00 uur tot 
15:00 uur, met uitzondering van maatwerkaanvragen.
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Ondanks het hanteren van een reserveringsprocedure weten wij als cateraar als geen ander dat regelmatig ad-hoc reserveringen plaatsvinden. Het uitvoeren hiervan vergt 
grote flexibiliteit van ons banqueting team. Tenzij het uitvoeren van een ad-hoc aanvraag de reguliere verzorging van de restauratieve voorzieningen belemmert, voeren
wij deze geheel volgens de wensen van de aanvrager uit.
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Te verlenen service Reserveringstermijn

Vergaderservice uiterlijk de werkdag voorafgaand 

aan de te verlenen service voor 

14.00 uur
Vergaderlunches (standaard 

lunches t/m 5 personen)

uiterlijk de werkdag voorafgaand 

aan de te verlenen service voor 

14.00 uur
Vergaderlunches (vanaf 10 

personen)

uiterlijk de werkdag voorafgaand 

aan de te verlenen service voor 

12.00 uur
Recepties, uitgebreide lunches (> 

50 pers.), diners en jubilea

5 werkdagen (1 werkweek) van 

tevoren

offerte volgt binnen 2 werkdagen
Overige activiteiten zoals 

uitgebreide diners en 

feestavonden

10 werkdagen

(2 werkweken) van tevoren

offerte volgt binnen 4 werkdagen
Bijzondere evenementen op aanvraag

Te verlenen service Annuleringstermijn Percentage in rekening 

gebracht i

Vergaderservice Op de  dag van reservering  

tot 10:00 uur 

100%

Vergaderlunches (standaard 

lunches t/m 4 personen)

Minimaal een dag van te 

voren voor 12.00 uur 

100%

Vergaderlunches (vanaf 5 

personen)

Minimaal een dag van te 

voren voor 12.00 uur 

100%

Recepties, uitgebreide 

lunches (> 50 pers.), diners en 

jubilea

Minimaal 5 werkdagen 

voorafgaand aan de activiteit 

100% van de daadwerkelijk 

gemaakte kosten

Overige activiteiten zoals 

uitgebreide diners en 

feestavonden

Minimaal 5 werkdagen 

voorafgaand aan de activiteit 

100% van de daadwerkelijk 

gemaakte kosten

Bijzondere evenementen Minimaal 5 werkdagen 

voorafgaand aan de activiteit 

100% van de daadwerkelijk 

gemaakte kosten

AnnuleringstermijnenReserveringstermijnen
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Wijzigingen en annuleringen kunnen (m.u.v. personele kosten) kosteloos tot twee werkdagen voor aanvang van de betreffende banqueting opdracht worden doorgegeven 
conform de overeengekomen wijze van handelen. Indien u een dergelijke wijziging of annulering echter binnen vier werkdagen tot het moment van levering aan ons 
doorgeeft, zien wij ons -vanwege de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)- genoodzaakt en zijn we gerechtigd de oorspronkelijke uren met bijbehorende kosten van de voor die 
annulering of wijziging reeds ingeplande oproepkrachten bij u in rekening te brengen indien u opdracht afzegt, dan wel dusdanig in omvang wijzigt dat de personele inzet 
moet worden verminderd.


