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Gastvrij
Innovatief
Gezond
Voor u ligt de cateringgids voor 2023. De cateringgids geeft een overzicht van het cateringassorti-
ment, geschikt voor alle wensen op het gebied van eten en drinken: van een kop koffie of thee bij 
een vergadering tot een luxe diner met eerste klas service. 
De gids is standaard vegetarisch, met uitzondering van de maaltijden, buffetten en BBQ’s. Deze zijn 
desgewenst ook vegetarisch te bestellen. 
Heeft u een speciaal verzoek of evenement? Of wilt u een vergaderlocatie reserveren? Dan maken 
wij graag een afspraak  om hierin te adviseren.

Standaard catering aanvragen bestelt u via ru.nl/facilitairbedrijf/horeca/catering/

Rens Janssen
Hoofd Food & Beverage
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Ontbijt
Werkontbijt | € 9,95
Dit smaakvolle ontbijt zorgt voor een goede start van de dag. 
Bij dit ontbijt serveren wij koffie en thee.

Vergaderkoffie & thee
Koffie of thee met koekje van de 
koekfabriek. Bezorgd op locatie, 
zonder bediening. 

€ 2,95 per persoon

Koffie- & Theebuffet
Koffie of thee met koekje van de 
koekfabriek. Uitgeschonken door 
één van onze servicemedewerkers. 
Minimale bestelling: 50 personen*

€ 3,75 per persoon

Aantal consumpties = 1.5 x het aantal mensen; Verhoudingspercentage koffie/thee = 65/35

- Zachte bol bruin
- Mueslibol
- Jonge kaas 
- en oude kaas

- Gekookt ei
- Boter cup
- Jam in cup

- Bekertje kwark  
- met vers fruit
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iets 
lekkers 

voor bij de 
koffie of 

thee?

Gesorteerd gebak arrangement
Koffie, thee en water. Met gesorteerd gebak* 
€ 7,95

Keurmerk Koffie
Alle koffie en thee die wij schenken is voorzien 

van een keurmerk van Max Havelaar, UTZ of 
Fair Trade. Zo kun je zorgeloos genieten van de 

beste koffie op de campus. Een smakelijke en 
energieke start van de dag! 

Pastry arrangement
Koffie, thee en water. Met verschillende soorten lekkernij-
en, zoals mini-muffins / -appelflappen / -brownies*
 
€ 5,95

Bij te bestellen:
•  Fles water still 0.75L
•  Fles water sparkling 0.75L
•  Marikenvierkantje*
•  Muffin (diverse smaken)*
•  Plak bananenbrood*
•  Ambachtelijke vegan appeltaart
•  Brownie
•  Tiny Tony Chocolonely (2 p.p.)
•  Macarons (2 p.p.)

€ 3,75
€ 3,75
€ 2,95
€ 2,50 
€ 2,25
€ 2,95
€ 2,25
€ 1,60
€ 2,10 
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*Pastry en gebak komt vanuit onze lokale bakkerij ‘t Kraayennest



Lunch Basis
•  Diverse zachte bollen met 
-  vegetarische/veganistische* 
-  kaassoorten, salades en 
-  spreads
•  Krentenbol met boter
•  Handfruit
•  Vruchtensappen/water

€ 10,50

   Lunch Vitaal - € 15,95

    • Desemboterham donker - met onder andere 
                            carpaccio van rode biet en geitenkaas
                         • Desemboterham wit - met onder andere belegd 
                           met een salade van gegrilde groenten 
                         • Groente-ei muffin
                         • Handfruit 
                         •  Vruchtensappen / water

   Lunch Tapas - € 14,50

    •  Mini broodje met divers vegetarisch beleg
    •  Open sandwich met divers vegetarisch beleg
    •  Flatbread (bieten en wortel) met divers 
                             vegetarisch beleg
                         •  Handfruit
                         •  Vruchtensappen / water

* Veganistische items worden aangeduid met een prikker

Lunch

Bij te bestellen
•  Vegetarische dagsoep     € 2,95                       •  Alpro soya melk        € 1,80
•  Te bestellen vanaf 10 personen, warm geserveerd.                         •  Vruchten yoghurtje met muesli    € 2,50
•  Melk 0.25L        € 1,80                       •  Alpro yoghurt framboos aardbei                                € 2,50
•  Karnemelk 0.25L       € 1,80                       •  Fruitsalade                                                                      € 3,50

Lunchpakket
Makkelijk voor onderweg!
•  Diverse zachte bollen met 
   vegetarische/veganistische*         
   kaassoorten, salades en 
   spreads
•  Krentenbol met boter
•  Handfruit
•  Flesje Spa blauw (0,33 cl)

€ 9,95
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Bites

Bites voor bij de borrel 
en recepties 
Uiteraard is er ook iets lekkers voor bij borrels en 
recepties te reserveren. Kies voor los tafelgarnituur 
of onze heerlijke borrelplankjes. De bites op de bor-
relplankjes worden gepresenteerd op een robuuste 
eikenhouten plank. Hiermee zet je niet alleen iets
lekkers op tafel, al die hapjes op zo’n robuuste 
plank geven je hele tafel sfeer!

Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden of 
speciale wensen hebben, neem dan contact op!
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Om uit te delen
Cold Bites 
(vanaf 10 personen)

•  Plateau met wisselend 
•  assortiment aan koude borrel-
•  hapjes (3 per persoon). 

€ 6,25 (prijs per persoon)
Standaard vegetarisch, vlees op aanvraag.
___________________________________

Hot Bites
•  Plateau met wisselend 
•  assortiment aan warme borrel-
•  hapjes (3 per persoon).

€ 4,25 (prijs per persoon)
Standaard vegetarisch, vlees op aanvraag.
___________________________________

Bitterballen
•  Drie bourgondische bitterballen 
•  geserveerd met mosterd.

€ 3,30 (prijs per persoon)
Standaard vegetarisch, vlees op aanvraag.

Voor op tafel
Salted Bites 
(per 5 personen)

•  Diverse nootjes
•  Diverse gezouten koekjes

€ 9,75 (per 5 personen)
_______________________________________

Easy Bites 
(per 5 personen)

•  Hollandse kazen
•  Peppadew
•  Gemarineerde olijven
•  
€ 17,50 (per 5 personen)
_______________________________________



Dranken
Apart bij te bestellen

•  Chaudfontaine (fles)     € 2,75
•  Frisdranken (fles)      € 2,75
•  Vruchtensap (fles)     € 3,50
•  Alcoholvrij bier (fles)     € 3,20
•  Bier (fles)             € 3,30
•  Radler 0.0% (fles)               € 3,20
•  Radler 2.0% (fles)      € 3,30
•  Leffe Blond (fles)      € 4,75
•  Huiswijn rood (glas)     € 3,85
•  Huiswijn wit (glas)     € 3,85
•  Huiswijn rosé (glas)     € 3,85
•  Prosecco (glas)      € 4,95
•  Alcoholvrije bubbel (glas)  € 3,85
•  Witte wijn 0.0% (0.375L)     € 9,00 

Borrelplank 
Vegetarisch
(per 5 personen)

•  Diverse soorten blokjes kaas 
•  Puntzakje met groente sticks en 
•  kerriemayonaise
•  Tafelgarnituur gemengde noten
•  Tafelgarnituur kaasstengels

€ 5,50 (prijs per persoon) Borrel
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Borrelkar
Vanaf 10 personen. De prijs voor deze borrelkar is gebaseerd op drie drankjes per persoon van 10 tot 50 personen, 
exclusief bediening. Bij meer consumpties vindt een nacalculatie plaats. Aanvraag 4 werkdagen voor leverdatum (m.u.v. 
hot bites).

Een borrelkar met glaswerk, bestaande uit onderstaand assortiment:
•  Bier, radler
•  Witte en rode wijn
•  Diverse frisdranken en mineraalwater
•  Sinaasappelsap
•  Salted bites
Deze borrelkar is eventueel uit te breiden met de bites op pagina 6 
voor een meerprijs.

€ 9,50 (prijs per persoon)



Nasi*
•  Nasi Goreng
•  Kipspiesjes in satésaus
•  Sajoerboontjes

Optioneel: atjar en kroepoek (meerprijs €2,95 p.p)

Maaltijden

Kosten
Alle maaltijden kosten € 17,95 per persoon. 
Ze zijn te bestellen vanaf 15 personen.

8

Pasta*
•  Groene salade met tomaat, olijven, komkommer, rode ui en 
   een frisse dressing 
•  Salade Caprese met tomaat, mozerella en balsamico
•  Pasta penne met kippendijen in een romige bospaddenstoelensaus

Optioneel: plukbrood en kruidenboter (meerprijs €2,95 p.p)

Ovenaardappels*
•  Gehaktballetjes in saus van tomaat en paprika
•  Ovenaardappels met rozemarijn en knoflook
•  Witte koolsalade met rode ui en yoghurtdressing

Optioneel: plukbrood en kruidenboter (meerprijs €2,95 p.p)

Stoofpot*
•  Runderstoofpotje
•  Witte rijst of aardappelwedges of 50/50
•  Groene salade met gemarineerde champignons, olijven, 
    paprika en groene kruiden

Optioneel: plukbrood en kruidenboter (meerprijs €2,95 p.p)

Kip Stroganoff
•  Malse stukjes kip in een rijkelijk gevulde stroganoffsaus
•  Witte rijst
•  Rauwkostplateau

Optioneel: plukbrood en kruidenboter (meerprijs €2,95 p.p)

*Deze maaltijd is ook in een vegetarische variant verkrijgbaar



Buffet vegetarisch
(Minimaal 15 personen)

•  Romige aardappelsalade met 
verse tuinkruiden
•  Groene salade met mozza   
rella balletjes, tomaat en verse  
basilicum 
•  Salade van witte kool, rode ui 
en yoghurt dressing
•  Gevulde paprika met groen-
ten en couscous
•  Vegetarische gehaktballetjes, 
geserveerd in tomatensaus
•  Krieltjes met champignons en    
ui

Aangevuld met: stokbrood, 
tappenade en kruidenboter

€ 29,75,-

Hollands 
Stamppotbuffet
(Minimaal 15 personen)

Keuze uit 4 soorten stamppot:
•  Boerenkoolstamppot
•  Hutspot
•  Zuurkoolstamppot 
-  met grove mosterd
•  Andijviestamppot met spekjes

Bij ons stamppotbuffet 
serveren wij:

•  Slagersrookworst
•  Hachee (traditioneel recept)
•  Gebakken speklapjes
•  Gehaktballetjes in jus

Aangevuld met: appelcompote, 
stoofpeertjes en diverse zuur-
waren

€ 24,75 (vanaf 15 personen, 
leverbaar van oktober tot en met 
februari)

Buffetten
Oosters buffet
(Minimaal 15 personen)

•  Nasi Goreng (v). Mild gekruide 
-  rijst met groenten
•  Bami (v) met omelet reepjes
•  Groenten curry (v) met 
-  bloemkool en broccoli
•  Rendang. Heerlijk mals en 
-  zacht rundvlees
•  Kipsaté. Malse stukjes kip in 
-  satésaus
•  Witte rijst (v)
•  Sajoer boontjes (v). Gewokte  
-  sperzieboontjes

Aangevuld met: kroepoek en 
atjar

€ 24,75
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Buffetten

Buffet gemengd
(Minimaal 15 personen)

•  Spinazie salade met geitenkaas, bietjes 
-  en honing tijm dressing
•  Couscous salade met kipdij, avocado, 
-  tomaat, paprika, mesclun en mango
•  Groene salade met tomaat, olijven, 
-  komkommer, rode ui en frisse dressing
•  Vegetarische reepjes in satésaus
•  Gegrilde Kipdijenspies op een bedje          
van courgette en paprika met sesam
•  Aardappelwedges van roseval
-  mild gekruid uit de oven
•  Nasi goreng vegetarisch

Aangevuld met: biologische vloerbroden, 
tomatentappenade en kruidenboter

Buffet Italiaans
(Minimaal 15 personen)

•  Carpaccio “di Mamma” met rucola, 
-  pijnboompitten, groene pesto 
-  en parmezaan
•  Vitello tonnato. Gebraden kalfslende 
-  met rucola, zontomaatjes, tonijn-
-  mayonaise en kappertjes
•  Groene salade (v) met mozzarella balle-
tjes, tomaat, verse basilicum en balsamico
-  dressing
•  Gevulde portobello (v) met pesto, brie 
-  en zongedroogde tomaat
•  Lasagne Italiano. Laagjes deeg met 
-  traditionele bolognese saus en gehakt
•  Pasta penne met kipdijen in een romige 
-  bospaddenstoelensaus met prei
•  Aardappelwedges van roseval (v) 

Aangevuld met: Italiaans gekruide stokbro-
den, tomaten tappenade, groene pesto en 
kruidenboter

€ 32,75 € 32,75
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Buffetprijzen zijn inclusief bezorging, op 
basis van zelfbediening.



Buffetten

Vegan Najaarsproeverij
(Minimaal 15 personen)

• Salade van geroosterde pompoen, to-
maat en paprika
• Groene salade met tomaat, olijven, 
komkommer, rode ui en frisse dressing
• Hachée met jackfruit
• Stoofpotje met diverse groenten
• Falafel balletjes met gegrilde aubergine 
in tomaat-paprika jus
• Rode kool met appeltjes
• Pompoenstamppot
• Groente roast van vergeten groenten
• Gekruide rijst met gegrilde groenten

Geserveerd met: gekruide stokbroden en 
tomatentappenade

Winterspecial
(Minimaal 15 personen)

• Frisse salade met onder andere appel, 
ananas, bleekselderij en rozijntjes
• Zacht rundvlees gestoofd in een saus van 
bockbier, rode ui en prei
• Gevulde paddenstoelenhoed met diverse 
groenten, fijne kruiden en gegratineerd 
met kaas
• Winterpasta met gegrilde kipdijen in een 
romige bospaddenstoelensaus met prei

Geserveerd met: 
Notenrijst, kastanje-aardappelpuree, 
groentenroast van pompoen, wortel en 
pastinaak en stokbrood met kruidenboter

€ 24,75 € 29,75
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Buffetprijzen zijn inclusief bezorging, op 
basis van zelfbediening.



Mini desserts

 

Desserts

Diversiteit van desserts (te bestellen vanaf minimaal 15 
personen)

•  Hemelse hangop in verschillende smaken
•  Lemon cheesecake met blauwe bes
•  Mini monchou met bastognekruimels
•  Mini tiramisu in glaasje
•  Chocolademousse (wit en bruin) met coulis 
•  van framboos
•  Yoghurtmousse met frisse mango
•  Luchtige mascarpone met aardbei, framboos, 
•  room en mint
•  Glaasje vers fruit met vanille sabayon

€ 5,95 (per persoon)
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BBQ Vega  
(Minimaal 15 personen)

Vega assortiment (3 stuks 
p.p.):
•  Vegan burger
•  BBQ schaal; tomaat, 
-  mozzarella, groene pesto
•  BBQ schaal; knoflook-
-  champignons met roombrie

Aangevuld met:
•  Aardappel ei salade met 
-  tuinkruiden
•  Pasta pesto salade
•  Griekse salade
•  Huisgemaakte satésaus
•  Knoflooksaus, cocktailsaus 
-  en smulsaus
•  Stokbrood en kruidenboter

BBQ Basis
(Minimaal 15 personen)

Vlees assortiment (3 stuks 
p.p.):
•  Kipsaté
•  Barbecueworstje
•  Hamburger

Aangevuld met:
•  Aardappel ei salade met 
-  tuinkruiden
•  Rauwkostsalade
•  Huisgemaakte satésaus
•  Knoflooksaus, cocktailsaus 
-  en smulsaus
•  Stokbrood en kruidenboter

€ 21,95 (excl. inzet kok) € 21,95 (excl. inzet kok)

Barbecue
BBQ Smaakvol 
Vlees assortiment
(4 stuks p.p.):

•  Gemarineerde speklap
•  Shaslickspies
•  Saté van de haas
•  Hamburger
•  Barbecueworstje
•  Gemarineerde kipfilet
•  Mals biefstukje
•  Spareribs

BBQ Smaakvol
Aangevuld met:

•  Opgemaakte rundvleessalade
•  Pasta salade met penne, 
-  geroosterde paprika, feta, pit-
-  tenmix, komkommer en pesto
•  Huisgemaakte aardappel-
-  salade met spekjes, betuwse 
-  hamreepjes en zongedroogde 
-  tomaat
•  Komkommer salade met 
-  appelblokjes, rode ui en dille 
-  dressing
•  Vers fruit salade

€ 26,95
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(Minimaal 15 personen)



Van een kop koffie of thee bij een vergadering tot een luxe diner met eerste klas 
service. Heeft u een speciaal verzoek of evenement? Of wilt u een vergader-
locatie reserveren? Dan maken wij graag een afspraak om hierin te adviseren.

Contact
Reserveringsbureau
T   (024) 363 33 33
M  reserveringsbureau-cf@ru.nl



De Koekfabriek
Koekjes die verbinden, dat is waar de Koekfabriek voor staat. De koekjes van de koekfabriek worden 
handgebakken door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze werkplek worden de 
werknemers weer betrokken in de maatschappij en dat terwijl ze de heerlijkste koekjes bakken. Het 
aanbieden van deze koekjes past goed bij onze visie dat iedereen nodig is. Deze koekjes dragen bij 
aan een duurzame en betrokken maatschappij. 

Bakkerij ‘t Kraayennest
Onze lokale bakkerij ‘t Kraayennest is een ambachtelijke bakkerij van de familie van Kraaij dat al sinds 
1937 ambachtelijke producten verkoopt. Sinds de opening van de eerste bakkerij in Wijchen is dit fa-
miliebedrijf verhuisd naar Nijmegen. Dit bedrijf bakt met respect voor mens en natuur voor een bete-
re wereld en duurzaamheid. 

Tony’s Chocolonely
Door het nuttigen van een heerlijk Tony’s chocolaatje gaan wij samen met Tony’s de strijd aan tegen 
moderne slavernij. Samen maken we alle chocolade 100% slaafvrij en daarvoor ben jij nodig. Door een 
eerlijke prijs aan de cacaoboeren te betalen streeft Tony’s Chocolonely ernaar om de kinderarbeid en 
moderne slavernij op plantages, ontstaan als gevolg van armoede, te bestrijden. 

Oregional
Eten van dichtbij in plaats van ver weg is het motto van Oregional. Een - zoals de naam al doet ver-
moeden – lokaal bedrijf. Alle producten worden geleverd van regionale boeren op een straal niet 
verder dan 75 kilometer. Doordat de producten relatief weinig kilometers afleggen zijn ze niet alleen 
lekker vers, maar ook nog eens goed voor het milieu. 

Onze Leveranciers



Bestel- & 
annulerings-
voorwaarden
• Alle genoemde prijzen gelden voor interne afnemers van de 
• Radboud Universiteit en zijn  BTW vrij. Interne opdrachtgevers 
• dienen een geldige kostenplaats, projectcode of 
• verbijzondering op te geven.
• Betaling voor interne afnemers vindt plaats via verrekening in 
• Oracle.
• Voor overige afnemers worden prijzen vermeerderd met BTW.
• Aan opdrachtgevers zonder kostenplaats van de Radboud 
• Universiteit wordt een factuur verstuurd.
• Personeelskosten zijn inbegrepen bij de verzorging van een 
• activiteit op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur. Na 20.00 
• en op zaterdag en zon- en feestdagen geldt conform de CAO 
• een toeslag. In de offerte worden de meerkosten opgenomen.
• Voor het bezorgen buiten de horeca locaties van Campus & 
• Facilities wordt € 7,50 toeslag doorberekend. Na 17.00 uur is  
  deze toeslag € 15,-.
• Prijs- en assortimentswijzigingen voorbehouden.
• Prijspeil: januari 2023

Annuleringen door gasten
a. Aan een mondelinge annulering kan de gast 
•   geen rechten ontlenen.
b. Bij no-show zal de gast in alle gevallen verplicht zijn de 
•   reserveringswaarde te betalen.

Annulering van cateringovereenkomst
a. Bij annulering meer dan 14 werkdagen voor het gereserveerde 
•   tijdstip, geen kosten.
b. Bij annulering meer dan 10 werkdagen voor het gereserveerde 
  • tijdstip, 10% v.d. reserveringswaarde betalen.
c. Bij annulering meer dan 4 werkdagen voor het gereserveerde 
•   tijdstip, 50% v.d. reserveringswaarde betalen.
d. Bij annulering 3 werkdagen of minder voor het gereserveerde 
•   tijdstip, 75% v.d. reserveringswaarde betalen.
e. Bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum, 
•   100% v.d. reserveringswaarde betalen.

Product Uiterlijke besteldatum

Koffie, thee, pastry/
gebak

1 werkdag vóór leveringsdatum 
vóór 11.00 uur

Lunch met bediening 5 werkdagen vóór leveringsdatum

Lunch zonder bediening

Lunch boven 50 perso-
nen
Lunch boven 100 perso-
nen

1 werkdag voor leveringsdatum 
vóór 11.00 uur
5 werkdagen voor leveringsdatum

10 werkdagen voor leveringsdatum

Recepties met bediening 5 werkdagen vóór leveringsdatum

Recepties excl. bediening 2 werkdagen vóór leveringsdatum

Bites (excl. hot bites) en 
borrelplanken

4 werkdagen vóór leveringssdatum

Diners, buffetten 10 werkdagen vóór leveringsdatum

Catering in het weekend 
en evenementen

10 werkdagen vóór leveringsdatum


