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Met trots presenteren wij u de banquetingmap van Eurest Catering 
voor de Vrije Universiteit Amsterdam voor de periode van 1 januari 
t/m 1 juli 2020. Zoals u van ons gewend bent staat deze map weer 
vol met duurzaam verantwoorde cateringmogelijkheden.

Arrangementen of zelf samenstellen
Met deze banquetingmap krijgt u een indruk van de mogelijkheden. 
U kunt kiezen voor een arrangement of uw bestelling zelf 
samenstellen. Ook krijgt u inzicht in de kosten die samenhangen 
met uw keuze. Bij de arrangementen en overige producten wordt 
vermeld wat de minimale bestelhoeveelheid is. Wij bieden producten 
aan van hoge kwaliteit. 

Service op maat
Als cateraar weten wij als geen ander dat services regelmatig ad-
hoc basis gewenst zijn. We doen altijd ons uiterste best om de 
bestellingen geheel in overeenstemming met uw wensen uit te 
voeren. Bij het samenstellen van deze banquetingmap zijn wij, voor 
wat betreft het serviceniveau, uitgegaan van een hoge mate van 
zelfbediening. Mocht een ander serviceniveau gewenst zijn, dan kunt 
u contact opnemen met de Eurest Banquetingafdeling. Via de Eurest 
Banquetingafdeling stellen wij graag een voorstel op maat voor u 
samen.

Contact 
Voor al uw wensen, vragen en opmerkingen kunt u contact met ons 
opnemen. De Eurest Banquetingafdeling is bereikbaar van maandag 
t/m donderdag tussen 8.00 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 08.00 
uur – 17.30 uur.
E  vu.order@compass-group.nl
T  020 - 598 65 04

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking en stellen alles in het 
werk om uw vergadering, lunch of evenement zo aangenaam en 
professioneel mogelijk te laten verlopen.

Met gastvrije en culinaire groet,
Eurest Campus Services
Vrije Universiteit Amsterdam

mailto:vu.order%40compass-group.nl?subject=
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Koffie en thee
Voor uw vergadering kunt u kiezen uit arrangementen en zelf 
samenstellen. Arrangementen zijn door ons reeds samengesteld op 
basis van veel gevraagde koffie & theecombinaties. Een arrangement 
is mogelijk vanaf 4 personen. Bij zelf samenstellen kunt u uw bestelling 
zelf bepalen. Voor de meeste producten geldt een minimale afname. Dit 
wordt vermeld bij het product. Indien u bij een arrangement een extra 
item wilt bestellen, dan geldt er geen minimale afname.

Koffie- en theearrangementen

Koffie & theearrangement 1
Vanaf 4 personen
1 kopje koffie, 1 kopje thee, speculooskoekje en water  € 1,32 p.p. 
 € 2,55 p.p. met bediening

Koffie & theearrangement 2
Vanaf 4 personen
1 kopje koffie, 1 kopje thee, Tiny Tony chocolaatjes (2 stuks) 
en water € 2,64 p.p. 
 € 3,87 p.p. met bediening

Koffie & theearrangement 3
Vanaf 4 personen
1 kopje koffie, 1 kopje thee, mini-muffin en water € 3,89 p.p. 
 € 5,12 p.p. met bediening

High Tea
Vanaf 10 personen
3 kopjes thee met de volgende lekkernijen: minisandwich  
gerookte zalm eiersalade, minisandwich vijgenchutney 
geitenkaas, mini-champignonbladerdeeghapje, mini-
chocoladebroodje, baklava, cranberrycake, macarons en 
minigroentensmoothie € 9,76 p.p. 
 € 10,99 p.p. met bediening

Koffie en thee - zelf samenstellen

Water 
Karaf, circa 5 pers. € 1,85
4 liter jar, circa 20 pers  € 3,90
8 liter jar, circa 40 pers. € 5,55
Jars uitsluitend te bestellen in HG, W&N, MF en ACTA
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Kannen flavoured water
Water met verse ingrediënten zoals citroen, munt, sinaasappel, etc.
Karaf, circa 5 pers. € 2,14
4 liter jar, circa 20 pers. € 5,85
8 liter jar, circa 40 pers. € 9,26
Jars uitsluitend te bestellen in HG, W&N, MF en ACTA

Kannen koffie/thee
Kan koffie, circa 10 kopjes € 5,11
Kan thee, circa 8 kopjes € 3,85
Kan verse muntthee met honing, circa 8 kopjes € 7,07
Kan verse gemberthee met honing, circa 8 kopjes € 6,82

Vouchers
Te besteden op de Vrije Universiteit in alle restaurants en coffeecorners 
van Eurest. 
Voucher  € 2,50
Voucher € 5,00
Geen (wissel)geld terug. Geldig t/m 30 juni 2022. 
Op te halen bij het banquetingkantoor HG03A13.

Macarons, 2 p.p., vanaf 5 pers. € 2,01 p.p.
Celebrations, 2 p.p., vanaf 5 pers. € 0,96 p.p.
Tiny Tony chocolade, 2 p.p., vanaf 5 pers. € 1,08 p.p.
Geglaceerde minidonuts, 2 p.p., vanaf 6 pers. € 1,47 p.p
Baklava pistache, 2 p.p., vanaf 8 pers. € 1,70 p.p

Carrot-, appel- of cranberrycake, vanaf 8 pers. € 2,02 p.st.
Brownie, vanaf 8 pers. € 2,61 p.st.
Combi van appel-, carrot-, cranberrycake en  
brownie, vanaf 8 pers.  € 2,18 p.st.
Muffin, vanaf 8 pers. € 2,06 p.st.
Mini-muffin, vanaf 8 pers. € 1,43 p.st.
Gevulde koek, vanaf 8 pers. € 2,00 p.st.
Vegan roze koek, vanaf 8 pers. € 2,64 p.st.
Chaussons paris, vanaf 6 pers. € 2,56 p.st.
Mini-chocoladebroodje, vanaf 8 pers. € 1,15 p.st.
Gesorteerd gebak, vanaf 10 pers. € 3,28 p.st.
Diverse petit fours, vanaf 10 pers. € 2,90 p.st.
Logo op petit fours, vanaf 10 pers. € 0,32 p.st.

Koeckebackers Koek 
Zak ‘De Gezondste Koeck’  € 5,59
Zak ‘De Kokoste Koeck’  € 5,59
Zak ‘De Meest Nostalgische Koeck’ € 5,59
Zak ‘De Koeck met de meeste A’s’  € 5,59

Koeckebackers maakt 
bijzondere goede koeck, 
zeker. Alleen deze koeck 
is slechts een hulpmiddel, 
want de bakkers van de 
koeckebackers krijgen met 
het bakken van de koecken 
plek in de maatschappij, 
die al een tijdje buiten spel 
staan. Zo, nu smaakt die 
koeck nog beter.

Flavou r ed 
 water

Dit fruitige water stilt je 
dorst, verkoelt en is gezond.

Tony’s Chocolonely is 
aanvoerder in de strijd tegen 
de oneerlijke verdeeldheid 
in de chocoladewereld. Zij 
bieden de chocoladeboeren 
een eerlijke prijs voor hun 
cacao, zodat jij eerlijk kunt 
genieten van deze heerlijke 
chocolade.
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Ontbijt
Voor uw ontbijt kunt u kiezen uit een arrangement en zelf samenstellen. 
Het arrangement is door ons reeds samengesteld op basis van 
veel gevraagde ontbijtcombinaties. De minimale afname voor het 
arrangement is 5 personen. Het ontbijtarrangement is 100% vegetarisch.

Bij zelf samenstellen kunt u uw bestelling zelf bepalen. Voor de meeste 
producten geldt een minimale afname. Dit wordt vermeld bij het 
product. Indien u bij een arrangement een extra item u wilt bestellen, 
dan geldt er geen minimale afname.

Ontbijtarrangement

Frans ontbijt  
Vanaf 5 personen
Croissant met boter en jam, yoghurt met granola, 1 stuk handfruit,  
melk en jus d’orange € 7,17 p.p.
 € 8,91 p.p. met bediening

Zelf samenstellen

Schalen
Mini-bolletjes met diverse vleeswaren, vanaf 16 stuks € 2,00 p.st.
Mini-bolletjes met jong, belegen en oude kaas, vanaf 16 stuks € 2,00 p.st.
Mini-bolletjes met 100% vegetarisch beleg, vanaf 16 stuks € 2,00 p.st.
Croissants met boter en jam, vanaf 8 stuks  € 1,90 p.st.
Chocolade croissant, vanaf 8 stuks  € 2,56 p.st.
Mini-roombroodje, vanaf 8 stuks  € 2,56 p.st.
Danish pastry, vanaf 8 pers. € 3,59 p.st.
Bananenbrood, vanaf 8 pers. € 3,59 p.st.
Donny Craves coffeebrownie, vanaf 8 pers. € 3,59 p.st.
Donny Craves caramelbrownie, vanaf 8 pers. € 3,59 p.st.

Fruit
Handfruit, vanaf 8 pers. € 0,77 p.st.
Fruitsalade, vanaf 8 pers. € 2,36 p.st.

Koffie/thee
Kan koffie, circa 10 kopjes € 5,11
Kan thee, circa 8 kopjes  € 3,85
Kan verse muntthee, circa 8 kopjes € 7,07

Melk/sappen
Halfvolle melk, 1 liter € 2,46
Karnemelk, 1 liter € 2,46
Jus d’orange, 1 liter € 4,14
Appelsap, 1 liter € 4,14

Donny Crave maakt 
biologisch en verantwoorde 
koeken, in een rebels jasje 
op zo’n eerlijk mogelijke 
manier. Een 100% 
biologische koek, goed voor 
mens én planeet.

Bananenbrood is gemaakt 
van rijpe bananen en bevat 
minder snelle koolhydraten, 
dan normale cake. Met als 
resultaat een positief effect op 
je bloedsuikerspiegel. Doordat 
het brood wordt bereid met 
rijpe bananen, draagt dit bij 
aan zero food waste.

b a n a n a  b r e a d
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Lunch 
Voor uw lunch kunt u kiezen uit arrangementen en zelf samenstellen.
Arrangementen zijn door ons reeds samengesteld op basis van 
veel gevraagde lunchcombinaties. De minimale afname voor een 
arrangement is 4 personen. De 3 verschillende luncharrangementen zijn 
naast 50% vega ook te bestellen als 100% vegetarisch. 
Bij zelf samenstellen kunt u uw bestelling zelf bepalen. Voor de meeste 
producten geldt een minimale afname. Dit wordt vermeld bij het 
product. Indien u bij een arrangement een extra item wilt bestellen, dan 
geldt er geen minimale afname.

Luncharrangementen

Standaard lunch   
Vanaf 4 personen
2 belegde pistolets, handfruit, jus d’orange en water € 7,91 p.p.
 € 10,69 p.p. met bediening

Standaard lunch (100% vegetarisch)
Vanaf 4 personen
2 vegetarisch belegde pistolets, handfruit, jus d’orange  
en water € 7,91 p.p.
 € 10,69 p.p. met bediening

12-uurtje 
Vanaf 4 personen
Broodje kroket, pistolet met kaas, halve wrap, handfruit,  
jus d’orange en water € 10,56 p.p.
 € 13,33 p.p. met bediening

12-uurtje (100% vegetarisch)
Vanaf 4 personen
Broodje vegetarische vleeschkroket, pistolet met kaas,  
halve wrap, handfruit, water en jus d’orange € 10,56 p.p.
 € 13,33 p.p. met bediening

Pasta tonijnsalade
Vanaf 4 personen
Maaltijdsalade met pasta en tonijn, fruitsalade, water 
en jus d’orange € 10,58 p.p.
 € 13,35 p.p. met bediening

Pastasalade met mozzarella (100% vegetarisch) 
Vanaf 4 personen
Maaltijdsalade met pasta, mozzarella, tomaat, olijf en  
basilicum, fruitsalade, water en jus d’orange € 10,99 p.p. 
 € 13,35 p.p. met bediening
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Lunch zelf samenstellen

Budgetschalen
24 zachte bolletjes met kaas, zonder garnituur  € 55,46
24 zachte bolletjes met kipfilet, zonder garnituur  € 55,46
24 krentenbollen met kuipjes boter  € 30,81
8 bolletjes kaas, 8 bolletjes kipfilet, 8 krentenbollen  € 47,24

Schalen met luxe broodjes
Luxe broodjes met diverse vleeswaren, vanaf 8 stuks  € 4,01 p.st.
Luxe broodjes met divers visbeleg, vanaf 8 stuks € 4,11 p.st.
Luxe broodjes met jonge, belegen en oude kaas, vanaf 8 stuks  € 4,01 p.st.
Luxe broodjes 100% vegetarisch belegd, vanaf 8 stuks  € 4,01 p.st.

Schalen met pistolets
Pistolets met diverse vleeswaren, vanaf 8 stuks € 2,82 p.st.
Pistolets met divers visbeleg, vanaf 8 stuks € 2,93 p.st.
Pistolets met jonge, belegen en oude kaas, vanaf 8 stuks € 2,82 p.st.
Pistolets 100% vegetarisch belegd, vanaf 8 stuks € 2,82 p.st.

Schalen met minibroodjes
Minibolletjes met diverse vleeswaren, vanaf 16 stuks € 2,00 p.st.
Minibolletjes met jonge, belegen en oude kaas, vanaf 16 stuks € 2,00 p.st.
Minibolletjes 100% vegetarisch belegd, vanaf 16 stuks € 2,00 p.st.

Schalen met halve wraps
Halve wraps met diverse vleeswaren, vanaf 8 stuks € 1,69 p.st.
Halve wraps met divers visbeleg, vanaf 8 stuks € 1,80 p.st.
Halve wraps met jong, belegen en oude kaas, vanaf 8 stuks € 1,69 p.st.
Halve wraps 100% vegetarisch belegd, vanaf 8 stuks € 1,69 p.st.

Diverse soorten vegetarisch belegde broodjes
Luxe broodje met falafel en salade, vanaf 8 stuks € 4,01 p.st.
Pistolet met brie, honing en walnoten, vanaf 8 stuks € 2,82 p.st.
Mini-bolletje met humus en groenten, vanaf 8 stuks € 2,00 p.st.
Halve wrap met spinazie geitenkaas, vanaf 8 stuks € 1,69 p.st.

Warme gerechten met vlees
Broodje kroket, vanaf 8 stuks € 2,36 p.st.
Kroket, vanaf 8 stuks € 1,85 p.st.
Saucijzenbroodje, vanaf 8 stuks € 2,37 p.st.
Dagverse soep, vanaf 8 stuks € 2,12 p.st.

Warme vegetarische gerechten
Broodje vegetarische vleeschkroket, vanaf 8 stuks € 2,36 p.st.
Vegetarisch vleeschkroket, vanaf 8 stuks € 1,85 p.st.
Saucijzenbroodje, vanaf 8 stuks € 2,82 p.st.
Kaas/uienbroodje, vanaf 8 stuks € 2,77 p.st.
Dagverse soep (vegetarisch), vanaf 8 stuks € 2,12 p.st.
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Salade, fruit
Rauwkostsalade met dressing, vanaf 8 pers. € 3,95 p.st.
Handfruit, vanaf 8 stuks € 0,77 p.st.
Fruitsalade, vanaf 8 pers. € 2,36 p.st.

Koffie, thee, melk, sappen
Kan koffie, circa 10 kopjes € 5,11
Kan thee, circa 8 kopjes  € 3,85
Kan verse muntthee, circa 8 kopjes € 7,07
Halfvolle melk, 1 liter € 2,46
Karnemelk, 1 liter € 2,46
Jus d’orange, 1 liter € 4,14
Appelsap, 1 liter € 4,14
Smoothie, 1 liter € 6,93
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Dranken en hapjes
Voor uw dranken en hapjes kunt u kiezen uit arrangementen en zelf 
samenstellen. Arrangementen zijn door ons reeds samengesteld op 
basis van veel gevraagde combinaties. De minimale afname voor een 
arrangement is 15 of 25 personen. 

Bij zelf samenstellen kunt u uw bestelling zelf bepalen. Voor de meeste 
producten geldt een minimale afname. Dit wordt vermeld bij het 
product. Indien u bij een arrangement een extra item wilt bestellen, dan 
geldt er geen minimale bestellingswaarde. De hapjes zijn tot 2 dagen 
werkdagen van tevoren op locatie te bestellen.

Drankenarrangementen

Drankenarrangement 
Circa 3 drankjes per persoon, vanaf 15 personen
Bier en alcoholvrij bier, wijn, flessen frisdrank, mineraalwater, jus 
d’orange en nootjes € 6,34 p.p.

Frisdrankenarrangement 
2 drankjes per persoon, vanaf 15 personen 
Blikjes frisdrank, mineraalwater, jus d’orange en nootjes € 3,76 p.p.

Drankenarrangement met bediening 
3 drankjes per persoon, vanaf 25 personen 
Bier en alcoholvrij bier, wijn, frisdrank, mineraalwater, jus d’orange en 
nootjes
Op- en afbouw en bediening € 9,10 p.p.

* De drankenarrangementen zijn op basis van nacalculatie. Het 
werkelijke verbruik wordt achteraf berekend.  

* Het arrangement met bediening is op basis van 1 uur. Het is mogelijk 
om uit te breiden, neem daarvoor contact op met het banquetingkantoor 
op 020 598 6504.

Hapjesarrangementen

Borrelarrangement Nederland
Vanaf 10 personen 
Een bitterbal met mosterd, een kaasstengel met chilisaus en  
nachos met guacamole  € 1,58 p.p.

Borrelarrangement Nederland vegetarisch
Vanaf 10 personen
Een vegetarische vleeschbitterbal met mosterd, een kaasstengel  
met chilisaus en nachos met guacamole € 1,58 p.p.
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Borrelarrangement luxe
3 hapjes per persoon, vanaf 20 personen
Butterfly garnaal, spiesje met tomaat en mozzarella en
Yakatori satéspiesje € 3,16 p.p. 

Vegetarische borrelplank Frankrijk
Circa 10 personen 
Schaaltjes met cherrytomaatjes, Parijse worteltjes met dip,  
olijven, zoute stengels en groentechips € 11,59 p.p.

Borrelplank Nederland
Circa 10 personen
40 stukjes kaas en worst met oa worst van Brandt&Levie en kaas  
van Old Almsterdam, geserveerd met mosterd en zuur € 14,25 p.p.

Borrelplank Luxe
Circa 10 personen 
Proscuitto, chorizo, gerookte kip, Brandt&Levie worst, brie, mozzarella, 
Old Amsterdam, pesto, tapenade, kruidenboter, zongedroogde tomaat 
en ciabatta  € 59,05 p.p.

Hapjes zelf samenstellen

Warm 
25 bitterballen met mosterd € 21,39
25 vegetarische vleeschbitterballen met mosterd € 19,99
25 kaasstengels met chilisaus € 24,16
25 bladerdeeghapjes gevuld met rundvlees, kip-kerrie en kaas € 22,55
25 Asian-mix (wontons en loempiaatjes) met chilisaus € 36,05
25 viskoekjes € 28,56
25 yakatori satéspiesjes € 26,07
25 butterfly garnalen met chilisaus € 31,36

Koud
50 wrap-hapjes (vlees, vis en vega) € 72,45
25 spiesjes met tomaat en mozzarella € 29,24
25 gevulde eitjes met spinazie/truffel crème  € 50,77
25 crostini’s gravad lachs € 56,66
Veggie dip (groentestengels met dip) € 10,59
Borrelnootjes € 7,59

Drank
Blikje frisdrank, 33cl € 1,58
Earth water, 50cl € 1,83
Jus d’orange, 1 liter € 4,14 
Appelsap, 1 liter € 4,14 
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Diner
Graag stellen wij voor elk budget een aantal mogelijkheden voor. Heeft 
u iets anders in gedachten? Dan horen wij dit graag en maken wij een 
voorstel voor u op maat. 

Wij hebben drie buffetten als suggestie voor u uitgewerkt. Deze 
maaltijden zijn tot 5 werkdagen van tevoren op locatie te bestellen vanaf 
25 personen en worden uitgevoerd met bediening.

Diner is helaas niet op elke locatie mogelijk i.v.m. hygiëne of interne 
veiligheidsregels van de Vrije Universiteit. Vraag ons naar de 
mogelijkheden.

Voorbeeldbuffetten

Stamppotten buffet
Vanaf 25 personen 
Hutspot, boerenkool, zuurkool bal gehakt, vegetarische 
worst, rookworst, jus piccalilly, mosterd, 
rauwkostsalade € 19,00 p.p. incl. bediening

Oosters buffet
Vanaf 25 personen
Ajam bali, indian kikkererwtencurry, tempeh soja. 
Nasi goreng, saté, atjar, gebakken uitjes, kroepoek, 
atjar  € 21,05 p.p. incl. bediening

Surinaams buffet
Vanaf 25 personen 
Halve rotirol kip, halve rotirol vegetarisch, geroosterde kip, 
Surinaamse bami, kousenband, kerrie-ei, 
rauwkostsalade € 21,05 p.p. incl. bediening

Voor bovenstaande opties of ons wekelijks wisselende menu kunt u 
contact opnemen met ons banquetingkantoor: 020 598 65 04.
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Speciale diëten
Als cateraar kunnen wij bijna alle dieetwensen faciliteren. Bijna al onze 
lunchservices en buffetten bevatten vegetarische gerechten. 

Voor andere dieetwensen zoals glutenarm, notenvrij of veganistisch, 
brengen wij een toeslag van 20% per persoon in rekening. Wij zijn 
genoodzaakt deze toeslag te berekenen omdat wij speciale producten 
dienen in te kopen, daarnaast bereiden en serveren wij deze producten 
apart om kruisbesmetting te voorkomen. Ook kunnen wij rekening 
houden met dieetwensen ten aanzien van geloofsovertuiging, zoals 
bijvoorbeeld Halal en Koosjer. Een extra toeslag zal ook voor deze 
producten gelden. Neem hiervoor contact op met ons kantoor.

Speciale diëten

Vegetarisch 
Zie ons reguliere aanbod.

Veganistisch
Zowel voor het ontbijt als de lunch kunnen we op verzoek veganistische 
broodjes, beleg, croissants en Grünten leveren. 
Neem hiervoor contact met ons op via 020 5986504.

Halal 
Van vele vleesvarianten hebben we een halal-variant voor zowel de lunch 
als de borrel. Zet in het opmerkingenvlak bij uw bestelling dat u een 
halal-variant wilt.

Koosjer
Wij kunnen op verzoek uw lunch koosjer leveren. Wij werken samen met 
Langerhuize uit Amstelveen. Neem hiervoor contact met ons op via 020 
5986504.

Allergie 
Heeft u een allergie? Geef dat dan aan in het opmerkingenvlak en wij 
zullen rekening houden met uw allergie.
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Algemene informatie
Bestelsysteem

Medewerkers van de Vrije Universiteit en de daaraan verbonden 
onderdelen kunnen catering bestellen via ons online bestelsysteem:
https://www.bestellenbijeurest.nl/vu. 

Vanzelfsprekend ontvangen wij uw bestelling zo vroeg mogelijk zodat 
we enerzijds een hoog serviceniveau kunnen garanderen en anderzijds 
omdat we dan beter kunnen plannen en inkopen.

Besteltermijnen

Om een goede service te kunnen garanderen, vragen wij u de volgende 
termijnen te hanteren. 

Tot 16.00 uur de dag ervoor: 
• Aanvragen zonder bediening
• Aanvragen t/m 50 personen met eten 
• Aanvragen t/m 100 personen zonder eten

Voor alle andere aanvragen vragen we u rekening te houden met een 
termijn van 5 werkdagen. Natuurlijk kan het voorkomen dat u zich 
niet kan houden aan deze termijnen, neem in dat geval toch zo vroeg 
mogelijk contact met ons op zodat we gezamenlijk kunnen kijken wat we 
voor u kunnen betekenen.

Wijzigen
Het aantal gasten kan tot 3 uur voor aanvang van de bijeenkomst 
worden gewijzigd met een maximale wijziging van 10%.

Annuleren
Het annuleren van een bestelling kan kosteloos tot 16.00 uur de dag 
voor de bijeenkomst. Maatwerkbestellingen kunnen tot 2 werkdagen 
voor de bijeenkomst kosteloos worden geannuleerd. Kosten die gemaakt 
zijn voor producten of diensten die niet op andere wijze inzetbaar 
zijn, zijn wij genoodzaakt naar redelijkheid en billijkheid in rekening te 
brengen. Deze kosten maken wij inzichtelijk.

Maatwerk
Maatwerkaanvragen kunnen tot 5 werkdagen voorafgaand aan de 
bijeenkomst worden ingediend. Op de Vrije Universiteit Amsterdam 
vinden veel evenementen plaats, wij verzorgen de catering op 
congressen, diplomeringen, recepties, open dagen, ouderavonden en 
feestavonden. 

Als huiscateraar van de Vrije Universiteit Amsterdam zijn wij zeer goed 
bekend met de specifieke wensen rondom deze evenementen en 
kunnen wij de catering verzorgen. Naast de producten in deze map 
bieden wij ook cateringproducten op maat aan, neem hiervoor contact 
op met de Eurest Banquetingafdeling.

https://www.bestellenbijeurest.nl/vu. 
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Evenement
Wilt u een groot evenement organiseren op de Vrije Universiteit? Dan 
kunt u contact opnemen met de afdeling Events van de VU, zij kunnen 
u helpen met alle facilitaire zaken zoals zalenhuur, schoonmaak, 
audiovisuele techniek en natuurlijk de catering.

Met of zonder bediening
Arrangementen en buffetten kunnen vanaf 25 personen met bediening 
worden besteld of voor minder personen op aanvraag. Wij zetten 
standaard personeel in bij koffie- en theearrangementen vanaf 101 
personen en bij overige arrangementen vanaf 51 personen. Hierbij gaan 
wij uit van 1 medewerker per 50 gasten. Bij evenementen met meer 
dan 50 personen of op verzoek zetten wij een partymanager in. Bij de 
arrangementen staat een prijs inclusief bediening en exclusief bediening. 
Voor arrangementen met bediening gaan we standaard uit van een duur 
van het arrangement van 1 uur. Het is mogelijk de tijd uit te breiden, 
neem daarvoor contact op met Eurest Banqueting.

Personeelskosten
Bestelt u maatwerk, wilt u het arrangement uitbreiden of bestelt u in het 
weekend? De kosten voor bediening variëren, afhankelijk van tijdstip en 
dag.   
 

Medewerker 
banqueting  

per uur

Gastdame/
gastheer

per uur

Partymanager
per uur

ma t/m vrij 7.00-18.00 € 25,17 € 26,69 € 33,15
ma t/m vrij 18.00-22.00 € 26,96 € 28,58 € 35,00
ma t/m vrij 22.00-7.00 € 31,42 € 33,31 € 39,76
Zaterdagen € 37,67 € 39,95 € 46,40
Zon- en feestdagen € 62,83 € 66,63 € 73,08

Openingstijden
Al onze arrangementen leveren wij van maandag t/m vrijdag tussen 
08.00 uur en 21.00 uur. Bij bestellingen voor of na openingstijden en 
op zaterdag en zondag worden er extra kosten in rekening gebracht. 
Bestellingen op zaterdag en zondag geschieden altijd in overleg en 
dienen minimaal 5 werkdagen van tevoren worden aangevraagd.  

Meer of minder gasten dan verwacht? 
Veel van onze producten zijn per persoon geprijsd. Wij leveren altijd op 
basis van het door u opgegeven aantal gasten. Mochten er onverhoopt 
meer gasten aanwezig zijn, laat ons dit dan tijdig weten. Mochten wij 
constateren dat er meer gasten aanwezig zijn dan opgegeven, dan 
passen wij de factuur hier op aan.

Materialen
Alle bestellingen worden met servies geleverd met uitzondering van 
bestellingen in het transitorium, kerkzaal en in de collegezalen. Deze 
leveren wij met duurzaam disposable serviesgoed. Bij veel van onze 
producten worden materialen of statiegeldflessen meegeleverd. 
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Deze worden weer retour gehaald. Indien er materialen of flessen 
missen, worden deze als manco opgenomen. Wanneer deze niet binnen 
één week retour zijn, zullen deze in rekening gebracht worden. Wanneer 
materialen schade bevatten, worden deze als breuk opgenomen en in 
rekening gebracht.

Aflevertijden
De bestellingen worden in de 10 minuten voorafgaand aan de besteltijd 
geleverd. Het ophalen doen wij zoveel mogelijk op de door u aangegeven 
tijd. Indien de bestelling na 18.00 ‘s avonds opgehaald dient te worden 
leveren wij een afsluitbare bak bij de bestelling en halen wij de bestelling 
de volgende ochtend voor 08:30 uur op. Wij leveren op alle locaties in de 
gebouwen van de Vrije Universiteit. In de kerkzaal in het hoofdgebouw 
is het alleen mogelijk om te leveren tegen extra bezorgkosten en met 
disposable serviesgoed.

Seizoensproducten
Op de website plaatsen wij regelmatig ‘specials’ rondom feestdagen 
zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en seizoensproducten zoals bijvoorbeeld 
gerechten met asperges, pompoen of aardbeien. Houd daarom goed de 
website in de gaten!

Allergenen
Met onze leveranciers stellen wij alles in het werk om u veilige, 
gezonde en smakelijke producten te serveren. Eurest streeft naar een 
‘nul-tolerantie’ wat allergenen betreft. Helaas kunnen we eventuele 
kruisbesmetting en onvolledige informatie bij ons en onze leveranciers 
niet uitsluiten. Voor vragen over allergenen in vers bereide producten 
kunt u terecht bij één van onze medewerkers. Al onze verpakte 
producten zijn voorzien van allergeneninformatie.

Tips en verbeteringen
Wij streven naar het continue verbeteren van onze kwaliteit. Heeft u tips 
ter verbetering van onze dienstverlening of bent u niet tevreden over de 
geleverde service of kwaliteit, laat het ons dan weten.
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