
GROUPS

CONTACT VASCOBELO

Heeft u vragen over ons menu of een specifiek evenement? Neem 
contact op via groups@vascobelo.com en wij denken graag met u 

mee!

VASCOBELO GROUPS

Vascobelo organiseert elk denkbaar evenement met 
uitsekende service die u van ons gewend bent. 

Afhankelijk van het moment van 
annuleren brengen we het volgende percentage 

van uw aanvraag in rekening.

14+ dagen 0% 
14-7 dagen 25% 
7-4 dagen 50% 
4-2 dagen 75%
2-0 dagen 100%

Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op de voorwaarden van de 
Koninklijke Horeca Nederland, artikel 9.3.1.

PERSONEELSKOSTEN

 Wij rekenen een tarief voor de inzet 
van Vascobelo medewerkers van
€ 44,50 per uur per medewerker 

buiten onze openingstijden

MEETING
Kies uw meeting arrangement, en wij doen de rest!

Vascobelo Koffie

Boek uw koffiemachine voor uw meeting room
met onze bekroonde koffie, thee en tafelwater.

Vascobelo Meeting
Maak uw meeting compleet met onderstaande items

Vers fruit
Vascobelo chocolade
Koude dranken
Vegan Appeltaart

Zoete ‘Mini’ Breaks (2 p.p.)
Deens Gebakje
Pastel de Nata
Bananen Eclair 
Chocolade Eclair 

1,25
1,95
2,45
2,95

2,95 
2,95
2,95
2,95

Alle prijzen zijn gebaseerd op de prijs per persoon

halve dag 4,45
hele dag   7,95



ONTBIJT LUNCH SHARING

Klassiek Ontbijt     
Croissant, brood, gezouten boter, confituur, belegen kaas, 
Ganda ham en een hardgekookt ei. 
Geserveerd met koffie of thee naar keuze.

Vascobelo Ontbijt      
Croissant, brood, gezouten boter, confituur, belegen kaas, Ganda ham, 
gerookte zalm, mini yoghurt, granola en een hardgekookt ei.
Geserveerd met sap & koffie of thee naar keuze.

Selectie van Sandwiches
Selectie van onze sandwiches zoals spicy tuna, 
filet americain en muhammara. 1,5 sandwich p.p.
Geserveerd met sap en tafel water.

Signature Sandwiches
Selectie van onze bekende sandwiches zoals 
classic chicken, pastrami en brie. 1,5 sandwich p.p.
Geserveerd met sap en tafel water.

“12 uurtje”
Verse soep, salade, brood, belegen kaas, Ganda ham 
en traditionele kroket.
Geserveerd met sap en tafel water.
(Beschikbaar voor max. 50 personen)

Afternoon Snack
Selectie van quiches (ook vegetarisch), crudités en kleine wraps.

Extra opties 
Koffie of thee (2 p.p.)
Vers fruit 
Kleine soep
Grote soep
Kleine salade

Vascobelo Happy Bag
Vascobelo sandwich, fruit, haver- of chocoladekoek, sap of water. 

Bites
Brood, olijven, crudités, dip en geroosterde amandelen.

Sharing - per 4 personen
Brood, olijven, crudités, bitterballen, 
dip en geroosterde amandelen.

Sharing Deluxe - per 4 personen
Bitterballen, vegetarische bitterballen,  
dim sum, selectie van kaas, crudites, brood,
dip en geroosterde amandelen.

Bitterballen - 6 stuks
Vegetarische Bitterballen - 6 stuks
Chicken Tempura - 6 stuks

Non-alcoholische Dranken
Maak uw evenement compleet met onze selectie van koude dranken.

1 Drankje
2 Drankjes
3 Drankjes
4 Drankjes

Selectie van Dranken
Maak uw evenement compleet met onze selectie van koude drankjes,
Vascobelo wijnen, bier & alcoholvrij bier.

1 Drankje
2 Drankjes
3 Drankjes
4 Drankjes

ALL DAY ARRANGEMENT

Dit arrangement biedt de volledige service op basis van uw wensen 
gedurende de dag. Neem contact op via groups@vascobelo.com voor 

meer informatie. 

- ALLERGIËN -
Heeft u een allergie of dieetwensen? 

Laat het ons weten!

Scan de QR code voor meer informatie 
over Vascobelo Groups.
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