ASSORTIMENT
NEW FORK FUTURELAND
Koffie en huisgemaakte zoetigheid
New Fork koffie en biologische thee, pp
Boterkoek		
Cookie, diverse smaken
Brownie		
New Fork cheesecake		
Appelkruimeltaart		
Dadeltaart		
Amandelcake (glutenvrij)
Pecanbar (glutenvrij)		
Bananenbrood (glutenvrij)
Assortiment zoetigheden (bite-size)
Mueslireep		

Lunch
€ 2,50
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,90
€ 3,75
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,15
€ 2,60
€ 2,30
€ 3,00
€ 2,90

Maasvlaktebuffet
€ 12,50

Havenbuffet
€ 15,95

Gemengde sandwiches en
stokbroodjes uit ons assortiment
(2 keuzes per persoon)
Een stuk vers fruit
Klein stukje zoetigheid
Verse jus d’orange
Melk
Koffie, thee en water

Gemengde sandwiches en
stokbroodjes uit ons assortiment
(3 keuzes per persoon)
Wrap uit ons assortiment
Verse fruitsalade
Klein stukje zoetigheid
Verse jus d’orange
Melk
Koffie, thee en water

FutureLandbuffet
€ 17,95

Lunch to go		

Vers, gezond en makkelijk mee te nemen

Lunchpakket 1

Lunchpakket 2

Lunchpakket 3

Sandwich biologisch
uit ons assortiment
1 EARTH water plat
Een gezonde notenreep

Sandwich biologisch
uit ons assortiment
1 verse jus d’orange
(flesje 330 ml)
Een stuk vers fruit
Een gezonde notenreep

Stokbroodje
uit ons assortiment
1 verse jus d’orange
(flesje 330 ml)
Een stuk vers fruit
Een gezonde notenreep

€ 11,50

€ 12,25

Gemengde sandwiches en
stokbroodjes uit ons assortiment
(2 keuzes per persoon)
Wrap uit ons assortiment
Verse fruitsalade
Kopje verse dagsoep
Klein stukje zoetigheid
Verse jus d’orange
Melk
Koffie, thee en water

De selectie sandwiches en stokbroodjes bestaat altijd uit een
combinatie van vis, vlees en vegetarisch beleg.
Bekijk het assortiment op onze website: futureland.nl
New Fork maakt 100% natuurlijk en vers eten.
powered by
Deze buffetten worden geserveerd op schalen met servies en bestek.
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ASSORTIMENT
NEW FORK FUTURELAND
Dranken
EARTH water bruisend of niet-bruisend (0,5 ltr)
Kan verse jus d’orange
Kan verse dagsap		
Schulp appelsap		
Assortiment ambachtelijke frisdranken
Gulpener UR pils bio (flesje)
Rode/Witte wijn		
Cava (fles) 		
Speciaalbier v.a.		

€ 2,50
€ 9,95
€ 11,95
€ 2,75
€ 3,25
€ 4,00
€ 4,25
€ 23,95
€ 4,25

Borrelhappen
Bitterballen met Gulpener mosterd (8 stuks)
Vegetarische bitterballen (6 stuks)
Butterfly garnalen met biologische chilisaus (8 stuks)
Portie gemengd (8 stuks)
Portie gemengd groot (12 stuks)
Rotterdamsche oude kaas met mosterd en zuur
Gemengde soorten ambachtelijke droge worst
New Fork huisgebrande notenmix
Handgemaakte chips		
Rauwkost met roomkaas mierikswortel dip
Luxe borrelgarnituur gemengd, pp (2x warm, 3x koud)

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 11,00
€ 5,95
€ 6,95
€ 5,50
€ 3,50
€ 6,95
€ 8,95

In overleg bieden wij een uitgebreid assortiment aan maatwerk. Zowel voor lunch als (early)
diner heeft New Fork FutureLand een ruime keuze aan maaltijden uit diverse keukens.
Van Pulled Pork tot aan Paella, wij kunnen het verzorgen. Ook op het gebied van borrelhappen
is er in overleg veel mogelijk. Tot slot kunnen we ook een themabuffet verzorgen zoals:
Indonesische Rijsttafel
Ajam saté
Sambal Goreng Telor
Sambal goreng boontjes
Rendang

Nasi Goreng (vega)
Bami Goreng (vega)
Kroepoek
Atjar ketimoen

Italiaans buffet
Lasagne Bolognese of Lasagne zalm
en spinazie
(Vanaf 30 pax beide varianten mogelijk.)
Pasta Penne Fungi/Tartufo en Bolognese

Italiaanse salade
Parmezaanse kaas
Stokbrood met pesto, olijfolie met
zeezout en balsamico stroop

Grill buffet
Kippenbout
Hamburger
Zalmfilet
Biologische friet
Roseval aardappel met rozemarijn
Groene salade

€ 23,25

€ 23,25

€ 27,95
Rauwkost
Stokbrood met kruidenboter en aioli
Diverse sauzen
(Vegetarisch als optie bijvoorbeeld falafel,
vegaburger.)

Borrelarrangement
Het is uiteraard mogelijk om extra’s als een voor- of nagerecht aan het diner
toe te voegen. Deze worden per boeking apart besproken en afgestemd.
€ 14,25
Overig
Dinerarrangementen zijn beschikbaar vanaf 15 personen. Voor groepen groter
dan 60 personen kunnen wij een voorstel op maat maken. Dieet- en allergiewensen
en/of wijzigingen in het aantal personen vernemen wij graag zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk 6 werkdagen voor uw bezoek. Het grill buffet is niet beschikbaar op
de FutureLand Ferry.

Kinderfeestje

Uitgebreid assortiment voor kinderen op aanvraag beschikbaar.
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€ 8,50
Voor alle andere mogelijkheden en vragen kunt u ons van
dinsdag t/m vrijdag bereiken op nummer: 010 - 252 252 0
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Containerbox met:
Schulp appelsap		
Mandarijntje		
Biologische frietjes		
Biologische kroket, krokante kip of groenteburger
Kleine verrassing

B ES T

1 uur bier, wijn, fris en water inclusief 2 warme hapjes per
persoon en nootjes op tafel (vanaf 20 personen)

Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en inclusief btw.
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