LUNCHVERZORGING
Lunchpakketten
Lunchpakket nummer 1:
Lunchpakket nummer 2:
Lunchpakket nummer 3:
Lunchpakket nummer 4:
Lunchpakket nummer 5:
Lunchpakket nummer 6 t/m 17:

€ 6,68
€ 8,25
€ 9,52
€ 12,22
€ 13,46
€ 14,51

Luxe belegde broodjes en minibroodjes
Met keuze uit alle soorten beleg*) De broodjes worden op uw verzoek tevens voorzien van frisse
garnering zoals tomaat, ijsbergsla, augurk, komkommer, gemengde rauwkost.
Luxe belegde feestelijke minibroodjes assorti hard en zacht:
€ 2,75
Zacht wit melk- of bruin broodje of sandwich of krentenbol:
€ 2,75
Pistolet, roombotercroissant, mueslibol, kaiserbroodje of maisrondje:
€ 3,20
Bagel, Volkorenbol, picolo:
€ 3,40
Boerenbonk en milano, ½ Frans stokbrood, ciabatta, triangel:
€ 4,45
Italiaanse bol, Scandibol of panini:
€ 5,19
*m.u.v. luxe visproducten
Luxe belegde feestelijke minibroodjes assorti hard en zacht,
belegd met uitsluitend luxe visproducten

€ 4,00

Lunchspecialiteiten
Pistolet rookvlees met ijsbergsla, komkommer en ei:
Pistolet met rauwe ham, kiwi en ijsbergsla:
Pistolet Fantasie:
½ Stokbrood "Petit Pain":
Maistriangel met roomkaas, boerenachterham en verse bieslook:
Italiaanse Bol met roombrie, walnoten, perzik en ijsbergsla:
Italiaanse bol met kiprollade, perzik en ijsbergsla:
Italiaanse bol met rosbief, sellerysalade en ijsbergsla:
Pistolet gerookte zalm en ijsbergsla:
Pistolet garnalen met ijsbergsla en cocktailsaus:
Ciabatta walnoot met Old Amsterdam cheese en komkommersalade:
Triangel rookvlees, eiersalade en aardbei:
Triangel paprika en olijven met salami en petrella kaas en ijsbergsla:
Sesambagel met gerookte zalm, roomkaas met verse bieslook:

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,48
3,48
3,48
4,48
4,48
5,02
5,02
5,02
5,02
5,02
5,02
5,02
5,02
5,02

Warme lunchgerechten
Broodje Pikant:
Broodje Pikant speciaal:
Broodje pittig gekruid rundergehakt:
Pistolet met pittig gekruid kipfilet en kerriesaus:
Pistolet met kipfilet Ajam in satésaus:

€
€
€
€
€

3,75
3,75
3,95
5,85
5,85

Pistolet warm vlees:
Kaascroissant:
Ham/kaascroissant:
½ Uienstokbrood met kaas en gebakken ui:
Mini pizza:
Saucijzenbroodje:
Broodje Kwekkeboom kroket:

€
€
€
€
€
€
€

5,85
2,35
2,75
3,50
3,50
2,45
3,15

Complete lunches
Complete lunch nr. 1: prijs per persoon
Complete lunch nr. 2: prijs per persoon
Complete lunch nr. 3: prijs per persoon
Complete lunch nr. 4: prijs per persoon
Complete lunch nr. 5: prijs per persoon

€ 12,22
€ 14,09
€ 11,39
€ 16,38
€ 13,78

PARTYCATERING
Luxe borrelhapjes en bittergarnituren
Extra Luxe Borrelhapjes assorti 1: prijs per stuk
Extra Luxe Borrelhapjes assorti 2: prijs per stuk
Mini amuses assorti, prijs per persoon
Mediterrane Borreltapas, prijs per persoon
Luxe Exotische Tropical Borrelhapjes, prijs per stuk
Koude garnituren opgemaakt op rondjes van roggebrood, prijs per stuk
Luxe kaas en worst en ei borrelhapjes, prijs per stuk
Les amuses croquant, prijs per stuk
Les petit poisson, Bladerdeegvisjes prijs per stuk
American Party, koude garnituren, prijs per stuk
American Party, warme garnituren, prijs per stuk
Warme borrelgarnituren assorti, prijs per stuk
Petit Criolines assorti, prijs per stuk
Hartige mini taartjes, prijs per stuk
Ovengarnituur assorti, prijs per stuk
Warme mini vleesspiesjes assorti, prijs per schaal van 50 stuks assorti:
Biologisch bittergarnituur, prijs per stuk

€ 1,52
€ 1,52
€ 2,93
€ 18,21
€ 1,52
€ 1,36
€ 1,08
€ 1,52
€ 2,00
€ 1,79
€ 1,65
€ 1,08
€ 1,08
€ 1,08
€ 1,08
€ 55,31
€ 1,12

Koude en warme buffetten
Koud en warm buffet Italië, prijs per persoon
Koud en warm buffet Petit Pain, prijs per persoon
Mini buffet, Prijs per persoon
Koud en warm tapasbuffet, prijs per persoon
Hollands winterbuffet, prijs per persoon
Koud en warm buffet uit de Indonesische keuken, prijs per persoon
Koud en warm Alpen buffet, prijs per persoon
Koud en warm buffet Frankrijk, prijs per persoon

€ 31,16
€ 30,73
€ 17,38
€ 31,51
€ 30,19
€ 30,93
€ 31,65
€ 39,00

Koud en warm tropical buffet, Prijs per persoon
Mediterraan buffet, prijs per persoon
Hollands koud en warm Oranje buffet, prijs per persoon
Authentiek Thais buffet, prijs per persoon
Authentiek Surinaams buffet, prijs per persoon
Brunch Petit Pain, prijs per persoon
Feestelijke High Tea A: prijs per persoon
Feestelijke High Tea B: prijs per persoon
Feestelijk High Wine arrangement Petit Pain
Compleet verzorgde receptie
Compleet verzorgde receptie, 2.5 uur, dranken,
borrelgarnituren, complete personele invulling,
vaste aanneemsom, prijs per persoon
Barbecue
Compleet verzorgde barbecue Petit Pain, prijs per persoon
Compleet verzorgde Tropical Barbecue arrangement, prijs per persoon
Nice Price barbecue arrangement, prijs per persoon
Salades, visschotels en kaasplateaux
Fijne vleessalades, prijs per persoon
Italiaanse pastasalade, prijs per persoon
Frisse kipsalades, prijs per persoon
Luxe vissalades, prijs per persoon
Luxe vegetarische aardappelsalade, prijs per persoon
Luxe visschotels, prijs per persoon
Luxe opgemaakte kaasplateau, prijs per persoon
Gesneden Frans stokbrood, breekbrood met rozemarijn, notenbrood
of luxe minibroodjes met kruidenboter en diverse tapenades, prijs p.p

€ 23,30
€ 30,78
€ 26,99
€ 29,64
€ 26,52
€ 28,55
€ 21,84
€ 30,76
€ 28,03

€ 30,31

€ 58,19
€ 67,08
€ 20,75

€ 7,23
€ 7,23
€ 7,23
€ 11,60
€ 7,23
€ 12,95
€ 9,83
€ 2,96

ONTBIJT
Ontbijt
Ontbijt Petit Pain
Ontbijt Petit Pain de Luxe Intercontinental

€ 18,10
€ 24,91

PORTIE VERPAKTE MAALTIJDEN
Portie verpakte maaltijden, geheel bereid
De verse portie verpakte maaltijden dienen ter plekke door de gebruikers te worden
eindverwarmd. Bij alle maaltijden wordt bijgeleverd stevig disposable metallook bestek en
servetten. Het minimaal aantal te betellen geportioneerde maaltijden bedraagt 10 stuks per soort.
Maaltijd arrangement 1
Kipfilet (scharrelkip) in satésaus.
Nasi met roerbakgroenten en sperzieboontjes

€ 13,47

Maaltijd arrangement 2
Jachtschotel met rundvlees, paprika en aardappelpuree
De aardappelpuree is bereid van EKO aardappels
Stoofpeertjes met kaneel

€ 13,47

Maaltijd arrangement 3
€ 13,47
Kibbeling: gekruide en gepaneerde kipfiletstukjes (scharrelkip)
Smulsaus
Gebakken Hollandse krieltjes
Zomersalade van mesclunsla, zilverui, paprika, EKO ei en citroendressing
Maaltijd arrangement 4
€ 13,47
Mexicaanse wraps, 2 stuks gevuld met kip, (scharrelkip)
Tex Mex specerijen en groeten en aardappelpuree
Chili con carne: Mexicaans bonengerecht met rundvlees
Mexicaanse rauwkost mais, paprika, kidneybeans, sud du sol tomaatjes en balsamico dressing.
Maaltijd arrangement 5
€ 13,47
Daging Rendang: Rundvlees uit de Indonesische keuken in pittige kokossaus.
Witte rijst
Kroepoek, gemengde atjar en sambal badjak
Maaltijd arrangement 6
€ 13,47
Pittige kipkerrie (scharrelkip) met gemengde roerbakgroenten Witte rijst.
Gemengde rauwkost mais, kidneybeans, sud du sol tomaatjes en
yoghurt dressing.
Maaltijd arrangement 7
€ 13,47
Lasagne Bolognese met rundergehakt, bechamelsaus en tomaat. Mediterrane
rauwkostsalade gemengde sla, met feta, rode ui, olijven, paprika, balsamico dressing
Maaltijd arrangement 8
Boerenkool stamppot met rundvleesjus.
2 stuks Oma bal rundergehakt.
Augurkjes en piccalily

€ 13,47

Maaltijd arrangement 9
Zuurkoolstamppot met rundvleesjus
Slagers Runderrookworst
Huisgemaakte appelmoes met kaneel

€ 13,47

Maaltijd arrangement 10
Spaghetti bolognese (rundergehakt) met groenten en tomatensaus
Mediterrane rauwkost, met gemengde paprika, sud du sol tomaatjes,
feta kaas balsamicodressing

€ 13,47

Maaltijd arrangement 11
Hutspot: stamppot van peen en uien met gekookte aardappelen (400 gram)
Runderstoofvlees met rundvlees jus
Huisgemaakte appelmoes met kaneel

€ 13,47

Maaltijd arrangement 12
€ 13,47
Paëlla met kip (scharrelkip) en groenten
Mediterrane tomatensalade met gemengde sla, tomaat, sud du sol tomaatjes , olijven en
citroendressing
Maaltijd arrangement 13
Andijviestamppot
Balletjes kipgehakt met jus
Rauwkost Maïs-Kaassalade : gemengde sla met Hollandse boerenkaas, radijs,
rode ui en yoghurtdressing

€ 13,47

Maaltijd arrangement 14
Gecertificeerd HALAL.
€ 13,47
Halal Kipfilet, met mediterrane groenten: aubergine, courgette, seldery, ui, paprika
Rijst.
Boerensalade met Halal kaas, tomaat, veldsla, rozijnen, crôutons en yoghurtdressing
Maaltijd arrangement 15
Vegetarisch samengestelde maaltijd.
€ 13,47
Spinazie á la crème.
Gekookte EKO aardappelen
Boerenomelet met gemengde groenten, fijne specerijen en EKO eieren
Hollandse rauwkostsalade met gemengde sla, Eko Ei, komkommer, tomaat, augurk
yoghurtdressing
MAALTIJD BUFFETTEN
Maaltijd buffetten, warm aangeleverd in chavingdishes.
Geleverd compleet met stevige depaborden, depa bestek , opscheplepels en servetten. De
chavingdishes / schalen e.d. mogen uiteraard vuil weer retour.
De maaltijd buffetten kunnen worden geleverd voor groepen vanaf 15 personen.
Maaltijd buffet nr. 1 Chinees/Kantonese keuken
Kipfilet (scharrelkip) in satésaus.
Nasi met kip en roerbakgroenten
Foe yong hai (vegetarisch ei-gerecht van EKO ei)
Hollandse Sperzieboontjes
Kroepoek, sambal badjak, atjar

Prijs pp.

€ 18,20

Maaltijd buffet nr. 2 Hollandse Herfst keuken
Prijs pp.
€ 18,20
Jachtschotel met Hollands rundvlees.
Aardappelpuree bereid van EKO aardappels Stoofpeertjes met
kaneel.
Hollandse rauwkostsalade: Hollandse eikenbladsla, zilveruitjes, augurk, komkommer, EKO ei en
yoghurtdressing.
Maaltijd buffet nr. 3 Hollandse keuken
Prijs pp.
Kibbeling: gekruide en gepaneerde kipfiletstukjes (scharrelkip)
Smulsaus
Gebakken Hollandse krieltjes
EKO Hollandse Groentenmelange
Zomersalade met citroendressing
Gesneden Frans stokbrood met kruidenboter

€ 18,20

Maaltijd buffet nr. 4 Mexicaanse keuken
Prijs pp.
€ 18,20
Mexicaanse wraps, 1 stuks p.p. gevuld met groenten .
Mexicaanse Kipschotel (scharrelkip) met kidneybeans, mais en paprika en
Tex Mex kruiden
Aardappelpuree, bereid van EKO aardappels
Chili, bonengerecht met ui en kruiden
Guacemole en zure room.
Mexicaanse rauwkost met gemengde sla, kidneybeans, mais, cherrytomaatjes en sud
du sol tomaatjes, thousand islands dressing
Maaltijd buffet nr. 5 Indonesische keuken
Prijs pp.
Daging Rendang: Rundvleesgerecht uit de Indonesische keuken in pittige
kokossaus. Ajam kerrie (scharrelkip) Witte rijst.
Sajoer Lodeh, gestoomde groenten, kroepoek, atjar en
sambal badjak.

€ 18,20

Maaltijd buffet nr. 6 Italiaanse keuken
Prijs pp.
€ 18,20
Runderlasagne, pastagerecht van rundergehakt, bechamelsaus, tomaat en Italiaanse
roerbakgroenten
Macaroni, Italiaanse roerbakgroenten, Italiaanse kruiden, kip
(scharrelkip) en tomatensaus.
Mediterrane rauwkostsalade met mesclunsla, paprika, fetakaas,
pijnboompitten, tomaat, olijven,
gedroogde sud du sol tomaatjes en balsamicodressing. Stokbrood met
tapenades assorti

Maaltijd buffet nr. 7 Hollandse winterkeuken

Prijs pp.

€ 18,20

Boerenkool stamppot
Stamppot peen met uien (EKO wortels/ EKO uien)
Zuurkoolstamppot bereid met Eko aardappels
Runderstoofvlees en runderjus Balletjes
rundergehakt.
Runderslagersrookworst
Piccalilly
Huisgemaakte appelmoes
Maaltijd buffet nr. 8 HALAL
Prijs pp.
€ 18,20
Halal balletjes kipgehakt
Halal kipfiletstukjes
Hollandse Sperzieboontjes. Kerriesaus met
ananas en peterselie Aardappelpuree.
De aardappelpuree is bereid van EKO aardappelen Mediterrane salade met
gemengde sla, paprika, feta kaas, tomaat, sud du sol tomaatjes, olijven,
pijnboompitten en balsamicodressing
Maaltijd buffet nr. 9 Vegetarisch maaltijd buffet
Prijs pp.
€ 18,20
Mexicaanse wraps, 2 stuks vegetarisch samengesteld. Aardappelpuree,
bereid van EKO aardappels Chili, Guacemole en zure room.
Rauwkost met gemengde sla, kidneybeans, mais, cherrytomaatjes en sud du sol
tomaatjes, thousand islands dressing.

GEKOELDE DRANKEN
Liter pakken Appelsientje jus d’orange,
Liter pakken Appelsientje appelsap,
Blikjes frisdrank assorti
Petflessen gekoelde frisdranken:
Coca Cola, Coca Cola light , Fanta Sinas, Spa Blauw, Lipton Ice,
Spa en Fruit, Cassis , Aquarius, Appelsientje jus d’orange en
Appelsientje Appelsap
Vers geperste jus d’ orange, pet flesje
Glazen kan vers geperste jus d’orange
Blikjes Heineken bier
Wijnen en dergelijke op aanvraag
ZUIVEL
0.5 lt halfvolle melk
0.5 lt karnemelk
1 lt halfvolle melk
1 lt karnemelk
Portion packs desserts assorti

€ 3,48
€ 3,48
€ 2,34
€ 2,86

€ 3,46
€ 19,24
€ 2,86

€ 1,56
€ 1,56
€ 2,60
€ 2,60
€ 1,56

Stuks fruit
Vers fruitsalade 150 gram

dagprijzen
€ 3,90

PATISSERIE
Mini gebakjes met logo/ foto of tekst
Gesorteerd gebak : o.a. tompoucen, tompoucen met slagroom,
hazelnootgebak, appelpunten, kwarkpunten, etc.

€ 2,60
€ 2,60

Slagroomtaart vanaf 10 personen:
vanaf

€ 26,00

Vruchtentaart vanaf 10 personen:
vanaf

€ 26,00

Appeltaart vanaf 10 personen:
vanaf

€ 26,00

Appelflap bladerdeeg of koffiebroodje,
luxe cupcakes of luxe muffins
stuksprijs

€ 2,18

Chocoladebroodje

stuksprijs

€ 2.60

Gesneden roombotercake assorti

stuksprijs

€ 0,78

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW 6%.
Bezorgkosten: binnen Rotterdam berekent Petit Pain geen bezorgkosten, overige plaatsen in
overleg / afhankelijk van de opdracht.
Het minimum orderbedrag bedraagt € 75,00.

