
‘t Pakhuis bezorgservice verzorgd de 
lunches van de Vallei regio.

Ontbijt |  Brunches | Lunches | Broodjes assortiment

LUNCH FOLDER



Traiterie

 » Voor ons uitgebreide assortiment kroketten en kwaliteit snacks verwijzen wij 
        u graag naar onze cafetaria. 

 » Voor minder dan vijftien broodjes verwijzen wij u graag naar onze cafetaria. 
 www.cafetaria-pakhuis.nl en klik door naar onze bestelpagina.

 » Het is belangrijk om dit optijd te bestellen in verband met de levertijd.

 » Andere dranken? Vraag naar de mogelijkheden.

Koude broodjes belegd

Soorten broodjes

Kaas
Boeren achterham
Rosbief
Avocado Tomaten Salsa

Filet Americain
Filet Americain Martino
Remeker Olde
Brie
Kipkerriesalade
Eiersalade
Tonijnsalade
Gezond
Gezond vegetarisch
Ossenworst

Caprese
Gerookte zalm
Carpaccio

€ 4,68
€ 4,68
€ 5,46
€ 5,46

€ 5,78
€ 5,78
€ 5,78
€ 5,78
€ 5,78
€ 5,78
€ 5,78
€ 6,06
€ 6,06
€ 6,06

€ 7,16
€ 7,66
€ 7,71

Gelderse 
bol wit

Gelderse 
bol bruin

Pain Gris Rustiek petit 
pain wit

Rustiek petit 
pain bruin

Wrap

Dranken

Fruit Soep

250 ml 1 liter

Broodje met snack

Quiche

De broodjes zijn los te bestellen vanaf vijftien stuks. Voor bestellingen onder de vijftien 
broodjes kunt u terecht bij onze cafetaria. Om het u wat makkelijker te maken hebben 
wij diverse opties gestandaardiseerd, bekijk hiervoor onze broodjes assortiment op de 
volgende pagina. Wij hebben ook glutenvrije broodjes en vegan broodjes. Hier 
rekenen wij geen meerprijs voor. 

Voor een ontbijt of lunch op maat bent u bij ons aan het juiste adres. Door de jaren 
heen is brood het basis product van een belangrijke cateringactiviteit geworden. 
Van een ‘standaard’ belegd broodje tot de meest luxe opgemaakte lunch buffetten.

Natuurlijk kunt u bij ons ook broodjes met een snack bestellen.
Inclusief mosterd en eventueel op rvs schalen geleverd.

Een heerlijke hartig taartje in diverse smaken.

Melk halfvol
Jus d’orange

Verse sappen & smoothies
Verse jus d’orange

Gesneden fruit 250 cc
Stuk fruit

Soep inclusief stokbrood
Te bestellen vanaf 10 personen

Broodje + vleeskroket
Broodje + groentekroket
Broodje + Pakhuiskroket
Broodje + frikandel

Broodje + huisgemaakte kroket
Broodje + huisgemaakte frikandel

Zalm
Lorraine kaas
Geitenkaas / tomaat

€ 1,15
€ 1,15

€ 2,84

€ 4,04
€ 1,30

€ 4,59

€ 2,98
€ 2,98

€ 6,42

€ 3,21
€ 3,21
€ 3,21
€ 2,98

€ 3,76
€ 3,76

€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75



Vergaderpakketten

A1: tot 10 stuks
A2: vanaf 11 t/m 25
A3: vanaf 26 t/m 50
A4: vanaf 51 t/m 100
A5: vanaf 101

€ 3,50 per broodje
€ 3,40 per broodje
€ 3,30 per broodje
€ 3,20 per broodje
€ 3,00 per broodje

€ 3,50 per broodje
€ 3,40 per broodje
€ 3,30 per broodje
€ 3,20 per broodje
€ 3,00 per broodje

€ 4,50 per broodje
€ 4,40 per broodje
€ 4,30 per broodje
€ 4,20 per broodje
€ 4,00 per broodje

€ 5,00 per broodje
€ 4,90 per broodje
€ 4,80 per broodje
€ 4,70 per broodje
€ 4,50 per broodje

B1: tot 10 stuks
B2: vanaf 11 t/m 25
B3: vanaf 26 t/m 50
B4: vanaf 51 t/m 100
B5: vanaf 101

C1: tot 10 stuks
C2: vanaf 11 t/m 25
C3: vanaf 26 t/m 50
C4: vanaf 51 t/m 100
C5: vanaf 101

D1: tot 10 stuks
D2: vanaf 11 t/m 25
D3: vanaf 26 t/m 50
D4: vanaf 51 t/m 100
D5: vanaf 101

Broodjes assortiment D

Broodjes assortiment B

Broodjes assortiment C

Broodjes assortiment A 

Assortiment van witte en bruine zachte bolletjes en pistolets. Royaal belegd met onder 
andere jonge kaas, achterham, fricandeau, rosbief, kipfilet en een gekookt ei.

Assortiment van witte en bruine zachte bolletjes, pistolets, ciabatta’s en andere luxe harde 
broodjes. Royaal belegd met onder andere jonge kaas, achterham, fricandeau, rosbief, 
kipfilet, gekookt ei, ossenworst, brie, filet american, eiersalade, kipkerrie salade, gezond en 
kruidenkaas.

Assortiment van witte en bruine zachte bolletjes, pistolets, ciabatta’s en andere luxe harde 
broodjes. Royaal belegd met onder andere jonge kaas, achterham, fricandeau, rosbief, 
kipfilet, gekookt ei, ossenworst, brie, filet american, eiersalade, kipkerrie salade, gezond en 
kruidenkaas. Opgemaakt met rauwkost (dit is extra t.o.v. broodjes assortiment C).

Assortiment van belegde zachte witte en bruine bolletjes. Royaal belegd met onder andere 
jonge kaas, achterham, fricandeau, rosbief, kipfilet en een gekookt ei.

€ 5,50 per broodje
€ 5,40 per broodje
€ 5,30 per broodje
€ 5,20 per broodje
€ 5,00 per broodje

€ 5,00 per broodje
€ 4,90 per broodje
€ 4,80 per broodje
€ 4,70 per broodje
€ 4,50 per broodje

€ 5,00 per broodje
€ 4,90 per broodje
€ 4,80 per broodje
€ 4,70 per broodje
€ 4,50 per broodje

€ 0,19 per broodje
€ 0,19 per broodje
€ 1,83 per persoon

E1: tot 10 stuks
E2: vanaf 11 t/m 25
E3: vanaf 26 t/m 50
E4: vanaf 51 t/m 100
E5: vanaf 101

F1: tot 10 stuks
F2: vanaf 11 t/m 25
F3: vanaf 26 t/m 50
F4: vanaf 51 t/m 100
F5: vanaf 101

G1: tot 10 stuks
G2: vanaf 11 t/m 25
G3: vanaf 26 t/m 50
G4: vanaf 51 t/m 100
G5: vanaf 101

Apart verpakken
Halveren broodje
Inpakken in lunchbox

Broodjes assortiment F - Wrap

Broodjes assortiment G - Sandwich

Wij rekenen een meerprijs voor:

Broodjes assortiment E 

Assortiment van verschillende belegde wraps (1 broodje = 2 halve wraps). 

Assortiment van verschillende belegde sandwiches. De sandwiches bestaan uit drie lagen 
halve boterhammen (niet getoast).

Assortiment van witte en bruine zachte bolletjes, pistolets, ciabatta’s en andere luxe harde 
broodjes. Royaal belegd met onder andere jonge kaas, achterham, fricandeau, rosbief, 
kipfilet, gekookt ei, ossenworst, brie, filet american, eiersalade en kipkerrie salade, gezond, 
kruidenkaas, gerookte zalm, paling, forel, tonijn en zalmsalade. Opgemaakt met rauwkost.



Ontbijt buffet

 » De ontbijtbuffetten zijn inclusief de opmaak van uw buffettafel. 
 » Daarbij inbegrepen het uitserveerbestek, borden, bestek en servetten  

 
 

deze mogen vuil retour.
 » Ontbijtbuffet 1 is vanaf 10 personen te bestellen, de ontbijtbuffetten 2 en 3   

        zijn vanaf 20 personen te bestellen.

€ 17,50 per persoon

€ 14,50 per persoon

€ 19,50 per persoon

Gewicht
Broodsoorten
Belegsoorten
Zoetwaren
Boter
Eieren
Dranken
Zuivel

Gewicht
Broodsoort
Belegde broodjes
Fruit
Eieren
Dranken

± 500 gram p.p.
Croissants, pistolet, bollen, casinobrood (wit & bruin)
Kaas, brie, achterham, rosbief en fricandeau
Jam, pindakaas, pasta
Roomboter
Gekookt eitje
Melk en jus d’orange (1½ glas p.p.)
Yoghurt

± 500 gram p.p.
1 Croissant
2 stuks broodjes assortiment B
Handfruit
Gekookt eitje
Jus d’orange

Ontbijt buffet 2

Ontbijt buffet 1

Ontbijt buffet 3

Klassiek

Quick & Easy

Modern

De klassieke ontbijtbuffetten bestaan uit een drietal buffetten. Dit zijn vaste 
buffetten afgestemd op de traditionele Nederlandse wens. Bij buffet 1 zijn de 
broodjes al gesmeerd.

± 500 gram p.p.
Croissant, bagels, bolletjes, pistolet, 2 soorten Jorisbrood
Kaassoorten en diverse luxe vleeswaren
Jam
Roomboter en hummus
Gekookt eitje
Gesneden rauwkost, fruitsalade
Melk, jus d’orange, diverse sappen en smoothies
Yoghurt met muesli

Gewicht
Broodsoorten
Belegsoorten
Zoetwaren
Boter
Eieren
Extra’s
Dranken
Zuivel



Lunch buffet

Gewicht ± 750 gram p.p.
Lunch buffet 2

Belegsoorten

Maaltijdsalades en wraps

Diverse

Gegrilde rosbief met pesto en parmezaan
Gegrilde kipfilet met pommodori tapenade
Brie, jong belegen, Remeker kaas en Old Amsterdam
Gerookte zalm ‘royaal opgemaakt’

Pastasalade ‘Pesto Rosso’ met gedroogde tomaat
Couscous salade ‘Maghreb’ met tonijn en pijnboompitjes
Warme wrap - vegetarisch met kidney beans en groenten
Warme wrap - Toscaans met Italiaanse kip en groenten
Snack - Pakhuiskroket

Gesorteerde luxe brooden, vers gebakken en in sfeervolle manden
Verse fruitsalade in glas gepresenteerd
Cupjes roomboter
Diverse smoothies, melk, jus d’orange en sourcy rood en blauw

Modern - Boardroom

Buffet ‘Het Gemak’ 

 » De buffetten zijn inclusief de opmaak van uw buffettafel. 
 » Daarbij inbegrepen het uitserveerbestek, borden, bestek en servetten   

deze mogen vuil retour.
 » De buffetten zijn vanaf 10 personen te bestellen.

Gewicht
2 belegde broodjes
Fruit
Snack
Drank

Gewicht
2 belegde broodjes
Fruit
Snack
Drank

± 500 gram p.p.
broodjes assortiment A
handfruit (appel, peer, sinaasappel, kiwi)
broodje kroket
Melk 0,25 cl

± 500 gram p.p.
broodjes assortiment C
handfruit (appel, peer, sinaasappel, kiwi)
broodje kroket
melk of jus d’orange 0,25 cl

Het Gemak 1

Het Gemak 2

Het Gemak 3

Nijverkamp

De Batterijen

Compagnie

Makkelijke ontbijt en lunchbuffetten, de broodjes zijn al gesmeerd.

± 500 gram p.p.
broodjes assortiment D
handfruit (appel, peer, sinaasappel, kiwi)
broodje kroket
melk of jus d’orange 0,25 cl
tomaten, groente of seizoen

Gewicht
2 belegde broodjes
Fruit
Snack
Drank
Soep

 » De lunchbuffetten zijn inclusief de opmaak van uw buffettafel. 
 » Daarbij inbegrepen het uitserveerbestek, borden, bestek en servetten  

 
 

deze mogen vuil retour
 » De lunchbuffetten zijn vanaf 20 personen te bestellen.

€ 24,50 per persoon

€ 28,50 per persoon

€ 13,00 per persoon

€ 15,00 per persoon

€ 17,00 per persoon

Broodsoorten
Belegsoorten
Zoetwaren
Boter
Salade
Dranken
Fruitcompositie
Rauwkost
Groentesoep
Roerei
Snack

Pistolet, bollen, casinobrood (wit & bruin)
Kaas, brie, achterham, rosbief, fricandeau, kipfilet
Jam, pindakaas, pasta
Roomboter en Becel light
Aardappel salade met verse ingrediënten (50 gram p.p.)
Melk, jus d’orange en drinkyoghurt
Gesneden vers fruit (50 gram p.p.)
Tomaten, komkommer en dergelijke
Goed gevulde boeren groente soep met garnituur (1 kop p.p.)
Roerei, spek, champignons en ui (100 gram p.p.)
Vleeskroket

Dit is een buffet afgestemd op de gemiddelde wens. Vanzelfsprekend is het 
mogelijk om een buffet naar uw eigen wens samen te stellen.

Gewicht ± 650 gram p.p.
Lunch buffet 1 Klassiek - Kernhem



Lunchboxen: lunch op kantoor

Drankenservice

Heeft u interesse in een brunch, high tea of een picknick vraag naar 
onze mogelijkheden

€ 10,60 per persoon

€ 16,65 per persoon

€ 12,62 per persoon

€ 14,63 per persoon

Vanaf € 8,50 per persoon

vanaf € 3,75 per persoon

1x Croissant
1x Bruin zacht bolletje kaas
1x Wit pistolet kipfilet
1x Stuk handfruit

Vers sapje (250 ml)

1x Koffiebroodje
1x Rustiek petit pain bruin caprese
1x Gelderse bol wit carpaccio
1x Bakje gesneden fruit (250cc)

Vers sapje (250 ml)

1x Chocolade croissant
1x Wrap gerookte zalm
1x Bruine Gelderse bol kipfilet met rauwkost
1x Stuk handfruit

Vers sapje (250 ml)

1x Muffin
1x Rustiek petit pain bruin gezond
1x Gelderse bol wit eiersalade
1x Bakje gesneden fruit (250cc)

Vers sapje (250 ml)

Schuttersveld

Frankeneng

Kievietsmeent

Galvanistraat

Koffie & Thee service

Drankenoptie

Onze lunchboxen zijn afgestemd op de gemiddelde wens, verpakt in een lunchbox. 
Verantwoord en lekker lunchen thuis of op de zaak. bezorgd op de door u gewenste 
locatie in de Vallei regio.

Naast het verzorgen van lunches kunt u bij ons ook terecht voor de verzorging van 
een koffie en thee service. Inhoudende: onbeperkt koffie en thee, koffie apparatuur, 
waterkoker, suiker en melk, kop en schotel, theeglazen en thermoskannen.

Wilt u genieten van een lekker drankje, maar geen zin om allemaal flessen (fris)
drank te tillen. Wij nemen dit voor u uit handen, door het verzorgen van wijn, bier en 
diverse soorten frisdranken. Alle materialen zijn inbegrepen, inhoudende: de bar, de 
tapinstallatie, de glazen en wij doen de afwas.

De dranken prijzen gaan op nacaculatie maar door onze jarenlange ervaring gaan 
wij uit van deze prijs voor ongeveer 2 uur.



Bedrijfsgegevens:

‘t Pakhuis Catering & Horeca service V.o.f.
Postbus 8182 
6710 AD EDE
Pakhuisweg 1a / 3a 
6745 XA  DE KLOMP

Telefoon
E-mail
Web
KVK nummer
BTW nummer
IBAN

0318-529498
info@t-pakhuis.nl
www.t-pakhuis.nl
09033947
8107.50.995.B01
NL02RABO0377029998

Voorwaarden
Algemene voorwaarden:

Transport en bezorging:

Cateringservice:

Indien gewenst kunnen wij tegemoetkomen aan uw vegetarische, dieët of geloof 
gerelateerde wensen.
Professionele begeleiding is op aanvraag mogelijk.
Wij werken en transporteren 100% H.A.C.C.P. gecontroleerd.
De food prijzen zijn exclusief 9% btw.
Cateringaanvragen op zondagen zijn in overleg. 

Bezorgbestellingen voor de lunch gelieve voor 11:00 uur doorgeven.
Bezorgbestellingen voor het diner gelieve voor 16:30 uur doorgeven.
 
Wij bezorgen in regio Ede en Veenendaal. De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk 
van uw postcode. De kosten zijn vanaf € 5,50 (inclusief 9% btw). Voor meer informatie vraag 
één van onze medewerkers. 

Voor bezorging van de (lunch)buffetten binnen de regio berekenen wij servicekosten (be-
zorgen, plaatsen en ophalen). De servicekosten bedragen €15,00 (exclusief 9% btw).

Voor bezorging van de (lunch)buffetten buiten de regio berekenen wij servicekosten 
(bezorgen, plaatsen en ophalen). De servicekosten bedragen €1,50 per gereden kilometer 
(exclusief 9% btw).


