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CHEZ DICK B.V. 
Ramen 10 

1621 EL, Hoorn 
0229-218 658 

06-29 05 75 15 
 info@chezdick.nl 
www.chezdick.nl 

 

Offerte lunch 
 

 
1. Lunch buffet 

 
- Pomodori soep 
- Wraps divers belegd 
- Belegde broodjes, keuze uit 4 soorten: 

o Zalm en roomkaas 
o Filet americain met ei en bieslook 
o Rosbief met truffelmayonaise 
o Oude kaas met tapenade 
o Gerookte kip met little gem, tomaat en mayonaise 
o Avocado met zongedroogde tomaat en mozzarella 
o Geitenkaas met avocado, granaatappel en honing 
o Rookvlees met ei en tomaat 

- Keuze uit: carpaccio, vitello tonato of garnalencocktail 
- Frisse salade, afhankelijk van het seizoen 
- Fruitsalade 
- Warme snacks 
- Zoete lekkernijen zoals bijvoorbeeld krentenmik en suikerbrood 
- Yoghurt of kwark met muesli granola en cornflakes 
 

 
Volledig naar uw wens en op maat samen te stellen. 
De kosten hiervoor zijn afhankelijk van de gemaakte keuzes. 
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2. Geheel verzorgde lunch 
 
Voorgerecht 
Bijvoorbeeld keuze uit één van de volgende soepen:  

- Tomatensoep 
- Bospaddenstoelensoep  
- Pompoensoep 

 
Of een ander voorgerecht in overleg (onder voorbehoud van eventuele meerprijzen).   
 
 

Hoofdgerecht  
Uitgebreide brood maaltijd geserveerd met onder andere:  

- Diverse soorten brood  
- Diverse soorten beleg zoals kaas, vlees- en zoetwaren  
- Roereieren  
- Huisgemaakte huzaren- of zalmsalade  
- Gemengde salade  
- Een kroket of kaassouffle  
- Koffie, thee, melk of karnemelk  
 

 

 Nagerecht  
Bijvoorbeeld keuze uit één van de twee volgende nagerechten:  

- Fruitsalade  
- Dame blanche  
 

 

De kosten hiervoor bedragen € 26,50 p.p.*  
 
*Kinderen onder de 4 zijn gratis, voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar hanteren wij 50% korting.   
 
Als er specifieke wensen of allergieën zijn, dan horen wij dit graag.   
 
Voorgestelde suggesties (met meerprijs)  

- Als voorgerecht een runder- of zalmcarpaccio    € 4,50 extra p.p.  
- Als voorgerecht een garnalen cocktail     € 4,50 extra p.p. 
- Als nagerecht een grand dessert      € 5,00 extra p.p. 

 


