
 

Ontbijtbox 
Start de dag goed met een heerlijk ontbijt! 

Geheel naar eigen wens in te vullen;  

zo kunnen we er een bos bloemen, 

wenskaart of fles bubbels bij verzorgen. 

Hartig en zoet, smakelijk verzorgd. 

Lunchbox   
De lekkerste box voor thuiswerkers. 

Heeft u een online meeting en wilt u 

gezamenlijk van dezelfde lunch genieten? 

Wij leveren de box af voor het gewenste 

tijdstip van de meeting. 

Tapasbox   

Ideaal voor de lunch of voor de borrel! 

Een heerlijke box om lekker uit te snoepen. 

Diverse hartige hapjes en lokale lekkernijen. 

Met bijvoorbeeld een fles wijn, een 

Veenendaals Gilbert bier of ambachtelijk sap. 

Thuis dinerbox   
Thuis uiteten. Een restaurantwaardig menu,  

maar dan thuis.  

Bijvoorbeeld een 3 tot 6-gangen menu.   

Met minimale handelingen en duidelijke 

instructies om de gerechten af te maken. 

Tip: een mooi gedekte tafel maakt het helemaal af! 
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Relatie- en 

lunchpakketten 

 

Verras uw (zakelijke) 

relatie of werknemers 

met een mooie relatie- 

of lunchbox.  

 

Bedrijfsborrels en -

bijeenkomsten vinden 

dit jaar voornamelijk 

digitaal plaats. Daarom 

komen wij graag een 

box aan huis afleveren.  

 

Wij hebben diverse 

boxen samengesteld 

voor een smakelijk 

onthaal. Uiteraard is 

het ook mogelijk om 

de boxen geheel naar 

uw eigen wens in te 

vullen. 

 

Wij zien u graag bij 

u aan de deur! 

Bezorging 

 

Elke ochtend worden onze 

bestellingen vers bereid en 

samengesteld. 

 

Wij komen de boxen graag 

voor u aan huis brengen. Dit 

doen wij door heel 

Nederland! Wij leveren met 

eigen transport om zo te 

garanderen dat de 

pakketten op tijd en goed 

aankomen. 

 

Heeft u meerdere adressen, 

dan ontvangen wij graag de 

bezorgpostcodes  

en plaatsnamen zodat wij 

een passende offerte 

kunnen opstellen.  

 

 
 

 

 

Staat uw box er niet tussen? Bel ons op 0318 – 555 876 of  

mail ons via info@demaescateringservice.nl en gezamenlijk stellen wij uw box samen.  

 

mailto:info@demaescateringservice.nl


 

 

Prijzen  

Ontbijt                 € 19,50 per persoon 

 - Vers afgebakken brood, kaas, vleeswaren, verse smoothie, zoet beleg, zoete broodjes 

en smakelijk ei gerecht. 

Snackbox              € 14,50 per persoon 

 - 2 soorten frisdrank of sap, lekkere zak chips, knapperige nootjes en 2 candybars. 

Vlotte lunchbox            € 14,75 per persoon 

 - Rauwkostsalade of roomboter croissant, meergranen sandwich kaastrio, mandarijn, 

 yoghurt, fles ambachtelijk sap. 

Vitamine Brood Lunch                     € 18,50 per persoon 

 - 3 Belegde broodjes met vers fruitsalade. 

DeMaes Vitamine Lunch           € 21,50 per persoon 

 - Smoothie, pistolet hete kip, wrap met frisse groenten, vers fruitsalade en  

DeMaes rauwkostsalade. 

Vegetarische Lunch (ook veganistisch te bestellen)                 € 21,00 per persoon 

- Open bagel met gepofte paprika, hoemoes, rucola en pittenmix, vers fruitsalade, 

salade van gegrilde groenten, smoothie van wortel en gember en  

(guilty pleasure van) chocolade. 

DeMaes Luxe Lunch           € 26,75 per persoon 

- Luxe broodjes naar keuze, wrap met frisse groenten, verse smoothie,  

fruitsalade, DeMaes rauwkostsalade, zoete lekkernijen en appelcider 0.0 of 6.5. 

Lunch op maat       vanaf        € 29,50 per persoon 

- De lunch wordt gezamenlijk met u samengesteld met heerlijke verse en  

zo duurzaam mogelijke ingrediënten, inclusief dranken en heerlijke snoeperijen. 

Tapas        vanaf       € 22,50 per persoon 
- Met o.a. kaasselectie, worstsoorten & vleeswaren, Spaanse gehaktballetjes,  

mini drumsticks, hartig taartje, toast, dips en knapperige nootjes. 

Thuisdiner       vanaf     € 42,50 per persoon 

- Een geheel verzorgd 3-, 4-, 5- of 6-gangen keuzemenu, samengesteld samen met u. 

Rekening houdend met dieetvoorkeuren en afwijkende eetgewoonten van uw gasten. 
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Aanvulling 
Vermelde prijzen zijn exclusief btw. 

Om uw box compleet te 

maken hebben wij diverse 

opties ter aanvulling. 

Onderstaand vindt u een 

selectie van de 

mogelijkheden.  

 

Liever iets anders? Neem 

contact op en wij denken 

graag met u mee om het 

helemaal te personaliseren. 

 

Veenendaals Gilbert bier 

€3,25 

Fles huiswijn (0,7L of 0,375L) 

(wit, rood, rosé of zoet) 

€ 14,50 | € 6,75  

Fles prosecco  

(of alcoholvrij) 

€ 19,50 

Appelcider 0.0 of 6.5  

met glas 

€ 5,25 

Fles ambachtelijk sap (1L) 

€ 6,30 

Petit Four met uw logo  

€ 3,95 
 

 

 


