Blue Collar Hotel
Klokgebouw 10
5617 AA Eindhoven
Tel: +31 40 780 3334
sales@bluecollarhotel.nl

LUNCH ARRANGEMENTEN
U bent bij Blue Collar Hotel van harte welkom voor een hapje en een
drankje, ook als u niet blijft overnachten. Ons team verzorgt dagelijks
ontbijt, lunch, diner en borrelhapjes. Geheel in de stijl van het hotel.
We hebben hieronder een opsomming gemaakt van de diverse
mogelijkheden om bij ons met een groep te komen lunchen.
U kunt uw eigen keuzes maken maar we kunnen ook samen een selectie
maken.

1. BLUE COLLAR WELKOM ARRANGEMENT

€ 6,00 pp

Vanaf 15 personen
Inclusief:
Hapje
Drankje

2. BLUE COLLAR LUNCHPAKKET

€ 10,00 pp

Voor onderweg of op uw bestemming
zetten onze koks voor de haastige gast
een lunchpakket klaar in de lobby

3. BLUE COLLAR LUNCH

€ 17,50 pp

Vanaf 10 personen
Een goede lunch om de dag te breken

4. WHITE COLLAR LUNCH

€ 22,50 pp

Vanaf 10 personen
Een uitgebreide lunch om de dag te breken

5. BLUE COLLAR LUNCHBUFFET

€ 27,50 pp

Vanaf 10 personen
Een luxe uitgebreide lunch om de dag te breken

6. WHITE COLLAR CHEF'S TABLE LUNCH

€ 32,50 pp

Vanaf 25 personen
Een lunch om van te genieten! Eat like a chef,
work as a king!

UITLEG OVER DE ARRANGEMENTEN:
1. BLUE COLLAR WELKOM ARRANGEMENT

€ 6,00

Een gastvrij onthaal met een hapje en een drankje
Koffie/thee met diverse zoete lekkernijen / OF
Bier/fris met een hartig hapje / OF
Glas cava met een amuse (meerprijs € 2,50 p.p.)

2. BLUE COLLAR LUNCHPAKKET

€ 10,00

Voor onderweg of op uw bestemming zetten onze koks voor de
haastige gast graag een lunchpakket voor u klaar in de lobby
Het lunchpakket bevat o.a:
Broodjes wit en bruin, 3 stuks
Diverse beleg, zoet en hartig
Krentenbol
Vers fruit
Candybar
Jus d'orange

3. BLUE COLLAR LUNCH

€ 17,50

Wij serveren aan tafel diverse lunchgerechten en drankjes
De lunch bevat o.a:
Turkse broodpunten met diverse beleg zoals: ham, kaas,
gerookte zalm met kruidenroomkaas en eiersalade
Jus d'orange, melk, water, koffie en thee
Vers fruit

4. WHITE COLLAR LUNCH

€ 22,50

Wij serveren aan tafel diverse lunchgerechten voor de iets grotere genieter
De lunch bevat o.a:
Vooraf: huisgemaakte tomatensoep met basilicum-olie en room
Witte en bruine luxe bollen met diverse beleg zoals: ham, kaas, gerookte zalm met
kruidenroomkaas, geitenkaas met honing en walnoten,eiersalade en pulled pork
Jus d'orange, melk, water, koffie en thee
Vers fruit

VERVOLG:
5. BLUE COLLAR LUNCH BUFFET

€ 27,50

Ons buffet staat ter beschikking voor u om van een heerlijke lunch
te genieten
De lunch bevat o.a:
Vooraf: huisgemaakte tomatensoep met basilicum-olie en room
Vers afgebakken rustiek wit- en meergranenbrood
Luxe kaas- en vleeswaren, roomboter en diverse smaken jam
Pastasalade
Gekookte eieren
Panini mozzarella/tomaat, ham/kaas en pulled pork
Gerookte zalm
Kroketten met grove mosterd
Gerookte ham met meloen
Verse fruitsalade
Salade met tomaat en komkommer
Jus d'orange, melk, water, koffie en thee

6. WHITE COLLAR CHEF'S TABLE LUNCH

€ 32,50

Good, better, best! Onze chef laat u van een heerlijke lunch genieten
Onze shared lunch wordt geserveerd op schalen om te delen
Eat like a chef, work as a king!
Vooraf soep van het seizoen
Steambuns met pulled pork
Steambuns met jackfruit
Volkoren sandwiches met gerookte zalm en frisse tonijnsalade
Bavettesteak van de smoker op toast met chimichurri
Licht gerookte kabeljauwhaas van de smoker op toast met salsa verde
4 verschillende soorten salades
Jus d'orange, melk, water, koffie en thee

