
Make the best of
your meeting

Catering & Borrel



Squeeze 
your day!
Welkom bij Citroen

De inspirerende vergaderruimte voorzien van de 
modernste presentatiemiddelen. Ideaal voor een 
training, scrumsessie of vergadering. Daarbij beschikt 
de Citroen over extra break-out ruimte geschikt voor 
een borrel of lunchbreak. 

Bij Citroen heeft u de keuze uit een lunch en borrel 
arrangement. Hierbij zijn al onze ingrediënten 
(behalve de alcohol bij het borrelarrangement) halal. 

Heeft u hiernaast nog andere specifieke wensen of 
dingen waar wij rekening mee moeten houden zoals 
allergieën, vega of vegan? Laat het ons weten, we 
denken graag met u mee.



Eerlijke 
koffie
In de Citroen schenken wij verse bonen koffie van 
de lokale brouwer. Koffielovers branden hun bonen 
altijd vers en creëren de lekkerste smaakmelanges. 
Een volle smaak. Een heerlijk aroma. Pure 
verwennerij. 

Heerlijke Thee

De Citroen heeft voor iedere tafel een 
persoonlijk theedoosje met snoepjes en 
koekjes voor tijdens uw meeting.



Lunch
Sandwiches
•  Zalm
•  Avocado
•  Eiersalade alfa alfa
•  Chicken salad 

Salade 
•  Pasta salade met dille en augurk dressing
•  Mihoen salade met sesam-pinda dressing
•  Ceasar salad met kip walnoten appel

Mezzes 
•  Stokbrood en Libanees brood
•  Verse hummus
•  Verse bietenhummus
•  Baba Ganoush
•  Olijven
•  Olijfolie met zaatar

Wist u dat...
de meeste beoordelingen 
bij zakelijke evenemten 
worden bepaald door de 
lunch?

Sapjes
•  Sinaasappelsap
•  Fruitsap
•  Fruitwater
•  Koffie & Thee

€29 per persoon,  vanaf 4 personen te boeken



Borrel
Hapjes
•  Chips & Nootjes
•  Airfried snacks

Dankjes
•  Witte en rode wijn
•  Verschillende frisdanken
•  Fruitwater, Koffie & Thee

Gezond
•  Stokbrood en Libanees brood
•  Verse hummus
•  Verse bietenhummus
•  Verse Baba Ganoush
•  Olijven
•  Olijfolie met zaatar
•  Groente friet om te dippen

€22 per persoon,  vanaf 4 personen te boeken

Ideaal voor...
een netwerk moment en een 
goede afsluiting met een 
verzadigd gevoel. 



Graag uw wensen doorspreken?
Stuur een email naar boeking@citroenbollenstreek.nl
of bel naar: 31+(0)6 48 2000 39

Kijk voor meer informatie op www.citroenbollenstreek.nl

Maak uw event compleet 
met persoonlijk promotie 
materiaal

Bekijk de mogelijkheden
op onze website


