CATERINGSHEET

PODIUM MOZAÏEK IS EEN THEATER EN CAFÉ-RESTAURANT IN AMSTERDAM WEST, WAAR DE VERBINDING EN ONTMOETING TUSSEN
VERSCHILLENDE CULTUREN CENTRAAL STAAT. DIT ZIET U OOK TERUG IN ONZE MENUKAART. ONZE CHEF-KOK VERRAST TELKENS WEER
MET BIJZONDERE SMAAKCOMBINATIES EN WERELDSE GERECHTEN. WIJ VERZORGEN MET PLEZIER DE CATERING VOOR U EN UW GASTEN,
ZODAT HET U OP DEZE FIJNE ONTMOETINGSPLEK AAN NIETS ONTBREEKT.
Door het unieke karakter van het gebouw en de inspirerende, ontspannen sfeer die de ruimtes uitademen, is onze locatie uitstekend geschikt
is voor verschillende activiteiten. Het café-restaurant is een jong interieurmonument passend bij het monumentale pand met toegepaste
kunstelementen, de prachtige centrale wand van handgemaakt İznik keramiek en comfortabele loungehoeken. In het café-restaurant en op
het gezellige, zonnige terras staan onze medewerkers voor u klaar om u van heerlijke hapjes en drankjes te voorzien. Uiteraard is catering in
de zaal ook mogelijk. Van een koffietafel of aangeklede borrel tot een uitgebreid diner: wij denken graag met u mee over de meest passende
gerechten en dranken. U kunt kiezen uit diverse cateringpakketten met een gevarieerde keuze voor uw gezelschap, maar speciale wensen zijn
uiteraard in overleg mogelijk.

VOOR OVERDAG
KOFFIE EN THEE BUFFETTEN (VANAF 12 PERSONEN)
Koffie en thee onbeperkt
			
Koffie en thee met lekkers
			

€ 4.50 p.p.
€ 6.50 p.p.

LUNCH STANDAARD € 12.50 P.P. (VANAF 12 PERSONEN)
Variatie van ambachtelijk belegde broodjes
Fruitsap, muntwater en melk

CONGRESARRANGEMENT € 24.50 P.P. (VANAF 12 PERSONEN)
Koffie en thee buffet → Hele dag
Optioneel lekkers bij de koffie
			
€ 2.00 p.p.
Luxe lunch
Snack in de middag
Optioneel borrelhapjes
			
€ 7.00 p.p.
Hollandse borrel op nacalculatie (bier, fris, wijn)

LUNCH LUXE € 17.50 P.P. (VANAF 12 PERSONEN)
Variatie van ambachtelijk belegde broodjes
Soep (drinksoep)
Vers fruit op een prikker
Fruitsap, muntwater en melk
MIDDAGSNACKS
Biologische mueslireep
			
Vers fruit op een prikker
			
Drinksoepje
				

BORRELHAPJES € 7.00 P.P. (VANAF 12 PERSONEN)
Luxe notenmelange
Gemarineerde olijven
Bitterballen
Zeewierloempia’s

€ 2.00 p.p.
€ 2.50 p.p.
€ 2.50 p.p.

IN DE AVOND
BORRELHAPJES € 7.00 P.P. (VANAF 12 PERSONEN)
Luxe notenmelange
Gemarineerde olijven
Bitterballen
Zeewierloempia’s
FINGERFOOD 4 STUKS € 8,50 / 7 STUKS 14,50 P.P. (VANAF 12
PERSONEN)
Mini clubsandwich - huisgerookte kalkoenfilet - mango
Sigara boregi (feta in bladerdeeg) - hazelnoot - yoghurtdip
Tandoori kipspiesjes - wokgroente - sweet chilisaus
Krokante garnalen - huisgemaakte aioli
Köfte (gekruide gehaktballetjes) - pikante tomatensaus
Quinoa salade - geitenkaas - zeewierdressing
Seizoen soep
Chocolade-amandelcake

A LA CARTE DINER (TOT 25 PERSONEN)
Groepen tot 25 personen kunnen kiezen voor het diner uit ons a la carte
menu. Dit bestaat uit een aantal vaste vlees-, vis- en vega- schotels en
regelmatig wisselende week- en seizoen gerechten.
BUFFETTEN € 24,50 P.P.(VANAF 25 PERSONEN)
Brood met aioli en olijventapenade
Twee warme gerechten (naar keuze vis/ vega of vlees/ vega)
Groenten
Salade
Aardappels
Rijst
Nagerecht
KOFFIE EN THEE BUFFETTEN (VANAF 12 PERSONEN)
Koffie en thee onbeperkt
			
Koffie en thee met lekkers
			

De volgende bedrijven en organisaties maakten reeds gebruik van de cateringmogelijkheden van Podium Mozaïek: Holland
Festival * Het Maagdenhuis * Bureau Sigra * ING * BankGiro Loterij * Cordaan * Stadsdeel West * Gemeente Amsterdam *
Groen Links * D66 * UWV * Academie van de Stad

€ 4.50 p.p.
€ 6.50 p.p.

www.podiummozaiek.nl
t 020-580 03 88
e zaalverhuur@podiummozaiek.nl

