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LUNCHBUFFET 
Soep 
Wij serveren elke dag een wisselende 
vegetarische soep met bijpassend garnituur. 

 
Broden 
Mix van rustiek brood |diverse landbroden 
|zachte witte en bruine bollen | Groninger 
koek | roggebrood | knäckebröd |beschuit 
 

 
 
Belegsoorten  
Selectie van zoetwaren en honing | keur van 
ambachtelijke vleeswaren | diverse Hollandse 
kaassoorten  
 
Saladebar  
Een assortiment van pure, eerlijke en groene 
producten, om zelf samen te stellen. Je eigen 
salade maak je af met o.a. huisgemaakte 
croutons en diverse dressings voor de perfecte 
salade. 

 
 
 
 
 
 

 
Snacks 
Warme hartige snack (bijvoorbeeld saucijzen- 
of kaasbroodje/kroket van het huis). 
 
Healthy  
Diverse soorten yoghurt | verse fruitsalade| 
handfruit van het seizoen. 
 

 
 
 
Dranken en sappen 
Variëteit aan bonenkoffie en diverse 
theesoorten | verse melk en karnemelk | 
biologische- en streekgebonden 
vruchtensappen 
 

Prijs per persoon € 16,50 
Het lunchbuffet is te reserveren vanaf 20 personen 
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BREAD BREAK 
Een vergadering of bijeenkomst vraagt om de 
nodige aandacht van uw deelnemers 
gedurende een hele dag en daarom weten wij 
bij Best Western Hotels Groningen maar al te 
goed hoe belangrijk een goede vitale maaltijd 
is. Maar wij begrijpen ook dat het allemaal 
aankomt op een goede planning. Geen tijd om 
te eten in ons restaurant? Geen probleem, wij 
voorzien u graag van een bread break in/bij 
uw zaal. 
 

 
 
Wij serveren de lunchbreak in 3 varianten: 
 
Bread break eenvoudig 
3 kleine broodjes | mix van eenvoudig en luxe 
beleg | melk | karnemelk | jus d’orange  
Prijs per persoon € 10,50  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bread break uitgebreid  
Een vegetarische soep met bijpassend 
garnituur| 2 rustieke broodjes | mix van 
eenvoudig en luxe beleg | melk | karnemelk | 
jus d’orange  
Prijs per persoon € 13,50 
 

 
 
 
Bread break luxe 
Een vegetarische soep met bijpassend 
garnituur| 2 rustieke broodjes | mix van 
eenvoudig en luxe beleg | warme hartige 
snack | glaasje fruitsalade | melk | karnemelk 
| jus d’orange  
Prijs per persoon € 16,95 
 

 
 
We serve them fresh! Al onze broodjes zijn 
gebakken op natuursteen en gemaakt van 
100% natuurlijke grondstoffen volgens 
authentieke receptuur. Brood dat smaakt zoals 
de bakker het ooit bedoeld had.  
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IETS LEKKERS 
Proef de Groningse gastvrijheid in onze 
lekkernijen. Bijvoorbeeld onze huisgemaakte 
Groninger Poffert, een lekkernij die de pan 
uitrijst, 2 eenvoudige ingrediënten, bereid 
volgens authentieke receptuur, een cadeautje 
voor bij de koffie. 
 
Assortiment (prijs per persoon) 
Groninger koek of roombotercake € 1,25 
Huisgemaakte vruchtencake  € 2,00 
Groninger poffert   € 2,75 
Brownie     € 2,25 
Muffin      € 2,50 
Gevulde koek    € 1,25 
American cookie   € 1,50 
 
Taarten     
Wij serveren een aantal van onze favoriete 
taarten (bijvoorbeeld: Mandarijnbavarois, 
chocoladetaart en appeltaart). 
Prijs per persoon € 3,50 
 
Zoetigheden voor bij de koffie*  
Heerlijke zoetigheden om de dag goed mee te 
beginnen (denk hierbij aan stukjes, 
bananencake, huisgemaakte brownie, mini 
scones en Drentse turfjes). 
Prijs per portie ( = 2 stuks) € 3.50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BREAKS 
Wilt u tijdens uw bijeenkomst een ‘vitale 
break’ of gewoon wat lekkers tussendoor? Uw 
gasten kunnen daarna weer met nieuwe 
energie deelnemen aan de vergadering of 
bijeenkomst. Denk hierbij aan de volgende 
mogelijkheden: 
 
Vitale break 
Een fruitspies met een glas jus d’orange. 
Prijs per persoon € 4,50  
 

 
 
Een pondje minder 
Weckpot gevuld met crudites geserveerd met 
hummus en huisgemaakte heksenkaas 
Prijs per portie € 2,50 
 
Snack break 
Een hartige vegetarische en/of luxe snack uit 
de oven. Bijvoorbeeld een wrap, vegetarische 
quiche of worstenbroodje uit de oven. We 
serveren 2 soorten 
Prijs per stuk € 4,50 
 

Assortiment handfruit 
Seizoensgebonden assortiment handfruit  
10 stuks € 5,75 
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BORRELGARNITUREN 
Wilt u bij de borrel een lekker hapje? Kies dan 
voor één van de onderstaande 
bittergarnituren. 
 
Borrelgarnituur kaas & worst 

• Twee soorten kaas bijv.: jong belegen, 
belegen boerenkaas of komijnekaas 

• Drie soorten worst, bijv.: Groninger 
metworst, ossenworst of grillworst 

Geserveerd met Groninger Marne Mosterd. 
Prijs per portie € 4,75  
 

 
 
Borrelgarnituur gemengd 

• Groninger Ommelander tarwebrood met 
verschillende dips 

• Ambachtelijke bitterballen 

• Vegetarische snacks, o.a. mini kaassoufflés 
en oude kaas loempia’s 

• Diverse regionale soorten kaas en worst. 
Prijs per portie € 7,25  
 

 

 
 
 

 

 
 
Borrelgarnituur luxe 

• Twee luxe koude hapjes, bijv.:  
Kers van geitenkaas en rode biet, langzaam 
gegaarde ribeye met truffelmayonaise, 
gemarineerde zalm met fukijaki 

• Drie warme hapjes, bijv.: 
Ambachtelijke bitterballen van het huis, 
assortiment luxe mini snacks, diverse 
vegetarische bites. 
Prijs per portie € 7,75 
 
 

 
 
 
Onze overige bites  
Portie Hollandse kaas   
€ 4,50, 8 à 10 stuks 
 
Portie Groninger metworst   
€ 4,25, halve worst in stukjes 
 
Bitterballen met Groninger mosterd  
€ 6,25, 8 stuks 
 
Vlammetjes     
€ 6,25, 8 stuks 
 
Mini loempia’s van oude kaas  
€ 6,25, 8 stuks 
 
Assortiment mini snacks   
€ 8,50, 12 stuks 
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BORRELARRANGEMENTEN 
Na afloop van de bijeenkomst nog even 
gezellig napraten onder het genot van een 
hapje en een drankje? Onze arrangementen op 
een rij. Onderstaande prijzen zijn per persoon. 
 
Half uur arrangement  
Een half uur lang worden er onbeperkt 
drankjes uit het Hollands assortiment* 
geschonken. 
Inclusief nootjes en banketbakkerszoutjes. 
Hollands drankenassortiment € 8,00  
 
 

 
 

 
1 uurs arrangement  
Gedurende een uur worden er onbeperkt 
drankjes uit het Hollands assortiment* 
geschonken. 
Inclusief nootjes en banketbakkerszoutjes. 
Hollands drankenassortiment € 13,00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 uurs arrangement  
Gedurende vier uren worden er onbeperkt 
drankjes uit het Hollands assortiment* 
geschonken. 
Inclusief nootjes en banketbakkerszoutjes. 
Hollands drankenassortiment € 25,75  
 
▪ Na afloop van het arrangement is het 

mogelijk om nog verder te borrelen. Deze 
drankjes worden dan in rekening gebracht 
op basis van nacalculatie. 
 

▪ *Het Hollands assortiment bestaat uit 
frisdranken, rode en witte wijn, 
vruchtensappen, binnenlands gedistilleerd 
en bier. 
 

 
 

Mogen wij een suggestie doen? 
Naast onze nootjes en zoutjes serveren wij 
diverse bites voor bij de borrel, wij vertellen u 
hier graag meer over. 
 
Uw borrel feestelijk beginnen? 
Ontvang uw gasten met een van onze 
cocktails of een glas bubbels. 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 


