FOODBOOK

&

impressie
inspiratie

Welkom bij Aristo
Impressie en inspiratie, dat is waar het bij dit foodbook om draait.
Omdat elke bijeenkomst, presentatie of congres anders is, hebben wij
dit foodbook voor jou gemaakt. Een inspiratiebron vol met lekkere
gerechten, waarbij versheid, kwaliteit en service voorop staan. Graag
geven wij je een indruk van de mogelijkheden die wij te bieden hebben.
Bij Aristo is namelijk alles realiseerbaar.
Wij horen graag je wensen en ideeën zodat ons creatieve en
ervaren team samen met jou er een succes van kan maken.
Wij verheugen ons op de samenwerking!
Team Aristo

Alle genoemde prijzen in dit foodbook zijn per persoon en inclusief 6% BTW.

Met

liefde

voor het vak!

Bij goede koffie
hoort iets lekkers!

ONTVANGST
& PAUZE
Roomboterkoekjes
Assortiment van ambachtelijk bereide roomboterkoekjes

€ 0,55

Heerlijk Hollands
Assortiment van typische Hollandse koeken zoals
gevulde koek, boterkoek, sprits en kokosmakroon

€ 1,75

Boerencake
Volle en romige boerencake zoals alleen oma die kan maken

€ 1,00

American sweets
Assortiment van muffins, brownies en donuts

€ 2,50

Gebak
Appeltaart met slagroom
Vlaai
Gesorteerd gebak

€ 3,00
€ 2,75
€ 3,00

Petit fours
U kunt de petit fours met een logo of afbeelding laten
bedrukken voor een meerprijs van € 0.45 per stuk

€ 2,35

Sweet break
Luxe bonbons, lekkere chocoladelollies, diverse snoepgoed en vers fruit

€ 3,75

Hartig en warm
Saucijzenbroodje of kaasbroodje

€ 2,80

LUNCH
Aristo Daily Fresh Lunch
-

€ 18,50

Uitgebreid assortiment belegde broodtaarten
Verse salades
Soep van de dag
Live cooking
Zuivel en zoet
Fruit
Melk, karnemelk en diverse vruchtensappen

Lunch to Go
Ideaal om uw gasten mee te geven voor onderweg. Voedzaam en gezond!
Twee vers belegde broodjes, een krentenbol met roomboter,
vers handfruit en een flesje Chaudfontaine

Lunch à la Carte - Geserveerd in het Grand Café
Prijzen op basis van nacalculatie.
Keuze uit de lunchgerechten van onze wisselende menukaart met
onder andere soepen, uitsmijters, luxe belegde broodjes en tosti’s.

Voor de
broodnodige

energie.

€ 9,50

Een heerlijk lunchbuffet om uitgebreid samen te tafelen of een goedgevulde lunchbox voor als je gasten snel weer door moeten. Hoe de
invulling van de dag er ook uitziet, wij bieden altijd een oplossing zodat
je gasten weer met nieuwe energie aan de slag kunnen!
Naast hiernaast genoemde arrangementen, zijn er tal van andere
mogelijkheden. Bespreek met ons je wensen en ideeën en wij
verzorgen het graag.
Wij horen graag je wensen en ideeën!

BORREL

Samenwerken
is samen borrelen!
Het borrelarrangement is ideaal als afsluiter van een bijeenkomst of
vergadering. Gezellig nog even napraten onder het genot van een hapje
en een drankje. Of gewoon omdat er iets te vieren is.

Borrel Arrangement
1 uur onbeperkt borrelen met Hollandse drankjes

€ 12,95

Pindamix, notenmelange en zoute koekjes
Grill- en leverworst
Assortiment kaasblokjes

Maak je borrel nog feestelijker met onderstaande extra’s:
Bittergarnituur

€ 4,95

Rundvlees bitterballen met grove mosterd
Mini loempia
Mini kaas loempia
Vlammetjes met een pittige chili dip

Hollands Deluxe

€ 5,50

Rundvlees bitterballen met grove mosterd
Mini wrap met beenham,
roomkaas en rucola
Mini wrap met zalm, roomkaas en dille mayonaise
Garnalen in een jasje met pittige chili dip

Tapas

€ 5,50

Kipkluifjes
Groente snack mix met humus dip
Gemarineerde olijven
Vers gebakken brood met pomodori’s en tapanades

Oosterse Hapjes
Aziatische snack mix
Garnalen in een jasje

€ 4,95

DINER
Een lekkere en gezonde warme maaltijd maakt de dag compleet. Want
zeg nou zelf: met een goed gevulde maag naar huis of het laatste
programma onderdeel in, dat is toch veel fijner voor je gasten? Ook hier
bieden wij tal van mogelijkheden. Samen met onze chef-kok zorgen wij
graag voor de gewenste invulling.

Dagschotel

€ 15,50

Met verse producten en de beste ingrediënten maakt onze chef-kok elke dag
een ander gerecht. Seizoensgerechten uit eigen land, maar ook uit de
buitenlandse keuken. Tot op de dag van de bijeenkomst blijft het een verrassing
wat de chef-kok voor uw gasten zal bereiden. Op de dag zelf kunnen je gasten
kiezen uit een vlees, vis of een vegetarische variant.

Driegangendiner
Laat je gasten genieten van een dagelijks wisselend driegangen diner van
onze chef. Net als bij de dagschotel blijft dit een verrassing tot op de dag
van de bijeenkomst.

€ 29,50

Een

goede maaltijd
brengt goede

mensen samen.

DINERBUFFETTEN
Indonesisch Buffet
Een combinatie van heerlijke gerechten uit de Oosterse keuken

€ 35,75

Soto Ajam - krachtige, heldere kippenbouillon / Nasi Goreng en witte rijst /
Ajam Asem Manis - kip in zoetzure saus met ananas / Daging Rendang rundvlees met kokos & Babi Ketjap - varkensvlees gesmoord in ketjap /
Sateh Ajam - kipsaté in met pindasaus & Ikan Goreng Victoriabaars /
Sambal Goring Buncis - boontjes in pittige saus & Sayur Lodeh gemengde
groenten in kokosbouillon / Spekkoek en verse fruitsalade

Hollands Buffet
Tijdens koude dagen is het heerlijk genieten met deze winterse gerechten

€ 27,50

Erwtensoep / Hollandse kaassalade en Friese boontjessalade /
Zuurkoolstamppot met speklapjes, rookworst en hachee /
Rode kool met appeltjes en gekookte krielaardappeltjes /
Rijstpudding en verse fruitsalade

Italiaans Buffet
Een Italiaans buffet is altijd een schot in de roos

€ 34,50

Italiaanse tomatensoep / Courgette schijfjes en antipasti “Quatro Olive” olijven met verrassende vulling / Tortellinisalade en tomatensalade /
Kalfsvlees in roomsaus / Tagliatelle en tortellini ricotta / Lasagna Bolognese /
Tiramisu en verse fruitsalade

Mediterraans Buffet
Beleef de Mediterrane keuken met dit overheerlijke gevarieerd buffet

Schuif gezellig
aan! Wij doen
de afwas.

€ 33,50

Franse uiensoep met stokbrood en gegratineerde kaas / Antipasti misto
“Olijven Trio” - mix van verschillende olijven) / Antipasti misto “Bella Italia” mix van zongedroogde tomaatjes, gegrilde courgette en balsamico uitjes /
Ensalada di vitale - frisse salade van prei, appel, ei, mandarijn en ananas /
Toscaanse kipschotel en paella - gekruide rijstschotel met kip en vis /
Moussaka - Grieks gerecht met aardappel, aubergines en gehakt /
Witte chocolademousse en verse fruitsalade

Tapas Buffet
Voor ieder wat wils met dit lekkere en veelzijdige buffet

€ 34,75

Spaanse tomatensoep / Tapenade tricolore - stokbrood met 3 soorten
tapenades / Tonijnsalade / Frutti di mare salade / Gamba Carmarque gamba’s in knoflookdressing / Rijstsalade en Italiaanse bonensalade /
Gevulde cocktailtomaten en courgetteschijfjes / Gehaktballetjes in
tomatensaus en kipkluifjes / Calamares - gebakken inktvisringen

Deze dinerbuffetten graag uiterlijk drie werkdagen voor uw bijeenkomst reserveren.

DRANKEN
Bier & Speciaal Bier

Koffie & Thee
Koffie
Espresso
Koffie Verkeerd
Cappuccino
Coffee to Go
Thee

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

Binnen- en buitenlands gedistilleerd
Tap bier Bavaria
€ 2,25
Flesje Bavaria Twist Off
€ 2,50
Flesje La Chouffe
€ 3,95
Flesje La Trappe Dubbel
€ 3,95
Flesje La Trappe Witte Trappist € 3,95
Flesje La Trappe Puur-Biologisch € 3,95

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,50

Biologische huiswijnen

Melk
Melk
Karnemelk
Warme of koude chocolademelk

Frisdranken
Coca Cola
Coca Cola light
Sinas
Sprite
Cassis
Bitter Lemon
Ice tea
Mineraalwater rood/blauw 0,5 liter

€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,50
€ 2,50

Sappen
Jus d’orange
Tomatensap
“De Appelaere” 100% appelsap
“De Perelaere” 100% perensap

Proost

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

Campo Bio Blanco
Deze witte wijn uit La Mancha in Spanje is
fris, sappig en lichtvoetig met veel fruit van
de Verdejo druif en een zoete afdronk.
Glas € 3,50
Fles € 20,00

Campo Bio Rosado
Deze rosé wijn uit La Mancha in Spanje
is droog, sappig met een lekkere smaak
van rood fruit van de Garnacha tinta en
Monastrell druif.
Glas € 3,50
Fles € 20,00

Campo Bio Tinto
Deze rode wijn uit La Mancha in Spanje
heeft kruidige tonen en aroma’s van pruim,
kers, chocolade met een fruitige afdronk.
Glas € 3,50
Fles € 20,00

Prost

Skål

Santé

Salute

Na zdrowie

Aristo Accommodaties
Amsterdam / Utrecht / Eindhoven
Aristo Reserveringen
E: info@aristo.nl
T: 088 - 230 10 00
www.aristo.nl

