
DE SPORTIEVE
TUSSENDOORTJES
ASP ADVENTURE

HUISREGELS
Onze prijzen gelden per 1 maart 2020. Eerder verstrekte brochures, 

prijsvoorstellen vervallen op deze datum. Deze brochure is met zorg samengesteld,
echter kunnen aan deze brochure geen rechten worden ontleend. 

Wijzigingen in de genoemde gerechten zijn in overleg altijd mogelijk.

Besteltermijn
Bestellingen bij voorkeur per mail doorgeven. Het aantal personen en 

eventuele wijzigingen kunt u doorgeven tot 24 uur voor de uitgevraagde service.
Annuleringen binnen 24 uur voor levering worden volledig in rekening gebracht.

Complete partyservice
De genoemde maaltijden en menu’s leveren wij inclusief complete partyservice. 

Dat wil zeggen dat wij zorgen voor het benodigde eetservies en bestek, serveerbestek, 
en aankleding van de buffettafel. Tevens verzorgen wij de retournering en schoonmaak 

van alle gebruikte materialen.

Maatwerk
Voor maatwerk-opdrachten maken wij een passende offerte na een persoonlijk gesprek

met een van onze catering medewerkers.

Speciale wensen
Vanzelfsprekend houden wij rekening met uw persoonlijke wensen vanwege

allergieën, diëten, lactose, vegetarische, veganistische  en/of glutenvrije gerechten.

Prijzen
De in deze brochure genoemde prijzen zijn inclusief complete partyservice. De genoemde

prijzen zijn excl. BTW. Prijswijzigingen en productveranderingen voorbehouden.

Informatie info@aspadventure.nl of 043 604 06 75



BROODJES
BOTERHAMMEN EN

WRAPS LUNCHARRANGEMENTEN
de broodjes worden dagelijks wisselend belegd met het oogpunt op vitaliteit

Luncharrangement basis
meergranen pistolet met dagelijks wisselend broodbeleg kaas of vlees

hard bolletje met dagelijks wisselend broodbeleg kaas of vlees
krentenbol óf chococroissant

handfruit
jus d’orange

12,95 per persoon

Luncharrangement gezond
meergranen pistolet met dagelijks wisselend broodbeleg kaas of vlees

hard bolletje met dagelijks wisselend broodbeleg kaas of vlees
witte kool met fruitsalade

handfruit
smoothie

14,95 per persoon

LUNCHPAKKETTEN

Broodje heuvelland
Rijkelijk belegd wit of tarwe broodje

met vleeswaren of kaas
met roomboter & verse sla

3,50  per broodje

Broodje de luxe
Rijkelijk belegd toendra broodje

gezond
sarrano ham met meloen
kipfilet met farmersalade

gehaktbal met franse mosterd
roombrie van de mat

saint albray
eiersalade

tonijnsalade
5,50  per broodje

Arbeidersboterham
Dubbelbelegde bruine volkoren boterham

gezond
kipfilet met farmersalade

gehaktbal met franse mosterd
roombrie van de mat

boereneiersalade
3,95  per boterham

Wraps
Flensje gemaakt van tarwe /maïsbloem

gegrilde kiprollade, whiskeysaus & paprika
mexicaanse wrap met taco & maïs

mozzarella gemarineerd & pomodori tomaat
gerookte zalm & tappenade van tonijn

4,50  per wrap

Lunchpakket luxe
broodje belegd met vleeswaren

broodje  belegd met kaas
flesje jus d’orange

handfruit
reep chocolade

12,95 per pakket

Limburgse knapzak
broodje belegd met Valkenburgse grottenkaas

broodje belegd met Limburgse gehaktbal
bekske met limburgse kouwsjottel

fruitsap uit het Mergelland
14,95 per pakket

Lunchpakket exclusief
broodje belegd met vleeswaren

broodje  belegd met kaas
krentenbol met roomboter

mini hors d’oeuvre met vorkje
blikje frisdrank 

flesje jus d’orange
handfruit

reep chocolade
19,95 per pakket

onze lunchpakketten worden geserveerd in een papieren draagzak

Bij een actieve dag hoort  natuurlijk een voedzame lunch. 
De lunchplank met fruitsmoothie sluit daar natuurlijk perfect bij aan! 

Gezonde smoothie van vers fruit
Broodje mediterranée gezond

Arbeidersboterham met gehaktbal en Limburgse mosterd
Wrap met gegrilde kipfilet whiskysaus en paprika

€ 11,95 
per plank

NIEUW!!!
ASP LUNCHPLANK

BBQ EN BUFFETTEN

Uw uitje kan worden uitgebreid met een heerlijk buffet naar 
keuze of een zomerse barbecue. Neem contact op met ons en 

vraag naar de mogelijkheden via info@aspadventure.nl


