Karakter
Appeltjes van Oranje is gevestigd in de oude karakteristieke
textielfabriek ’de Spinnerij’ in Enschede.

Naast de exploitatie van de lunchroom en de verdere
catering in deze prachtige en gerenoveerde fabriek,
leveren we persoonlijke en bijzondere catering
naar wens op locatie.

Vaak wordt ons gevraagd wat er allemaal
mogelijk is... Ons antwoord? Alles!
Omdat we alles zelf bedenken en bereiden zijn de
mogelijkheden eindeloos. Taarten, diners, bedrijfsborrels,
bruiloften, lunch... We kunnen nog wel even doorgaan ;-)

We denken graag met je mee zodat
jouw
evenement een
grootoranje
succes wordt!
Appeltjes
van

Dream team
SHINEN DOEN WE SAMEN!
Natuurlijk zijn we nergens zonder ons dreamteam. Samen zorgen
we ervoor dat alles tot in de puntjes geproefd en verzorgd wordt.
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Love at
first bite

Lekker bakkie
KOFFIE EN THEE
We zetten een toffe koffiekar in de ruimte, waaruit iedereen onbeperkt
verse koffie, thee of ‘speciale’ koffie kan pakken.
De berekening hiervan gaat als volgt:
Koffie, thee en water 1-5 personen 6 euro per persoon, per dagdeel.
Koffie, thee en water 6+ personen 5 euro per persoon, per dagdeel.
(We rekenen altijd de eerste 5 personen als ‘starttarief’. Een bijeenkomst van
10 personen is dus 55 euro per dagdeel.)

IETS LEKKERS ERBIJ
Petit four
Gebak
Krentenwegge

2,5
3,5
2,5

WE BAKKEN ELKE DAG ZELF
DE LEKKERSTE ZOETIGHEDEN!
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Bovenstaande geeft alleen het formaat ‘lekkers’ aan. We serveren vaak
een mix van bananencake, brownie en rocky road. Liever iets anders?
Neem dan contact met ons op of kijk bij ’Lekkers en taarten’.
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Jummie
LEKKERS EN TAARTEN
Op onze website vind je onder ‘bestellen’ een actueel aanbod van onze taarten
en bijbehorende prijzen. Maar om je alvast lekker te maken hieronder een
sneakpeak van al het lekkers:
• Slagroomtaart | Romige, smeuïge en luchtige slagroomtaart versierd met kersvers fruit
en eetbare bloemen.

• Appel/Havermouttaart | Met kersvers fruit & eetbare bloemen.
•B
 rownie Cheesecake | Met verrukkelijke frambozen topping.
•O
 reo Cheesecake | Met lekkere luchtige topping, kersvers fruit en uiteraard
‘Oh Oh... Oreo’s’.

•B
 astogne Cheesecake | Een Bastogne bodem met luchtige topping en kersvers fruit.
•3
 -Laags taart | De alpha-taart onder de taarten met drie lagen luchtig biscuit gevuld
met witte chocolade botercrème & kersvers fruit.

•D
 rip cake | Feest-voor-het oog-én-je-buik-cake, gevuld met witte chocolade botercrème
en kersvers fruit.

•S
 chwarzwalder Kirsch | Een overheerlijke klassieker met chocolade, (je raadt het al)
kersen en slagroom.

•C
 ijfer- en lettertaarten | De showstarter. Een romige, smeuïge en luchtige slagroomcijfer/lettertaart versierd met kersvers fruit, eetbare bloemen en munt.

•C
 arrot Cake | Een smeuïge worteltaart met witte chocoladecrème topping en kersvers fruit.
•C
 itroen Meringue Cheesecake | Schandalig lekker... Een Bastogne bodem met fris
en knapperig limoenschuim. Proeven is geloven.

En we hebben nog veel meer. Neem snel een kijkje op onze website.
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Smikkelen
LUNCH

Brons

Prijzen hieronder zijn per persoon

12,5

- 2 halve broodjes, divers belegd
- Handfruit, los
- Mini zoetigheid
- Flesje jus d’orange

Zilver

14,5

Goud

16,5

- 2 halve broodjes, divers belegd
- Handfruit, los
- Krentenbolletje
- Mini zoetigheid
- Flesje jus d’orange

- 2 halve broodjes, divers belegd
- Handfruit, los
- Krentenbolletje
- Mini zoetigheid
- 1/2 Wrap, divers belegd
- Jus d’orange

OPTIONEEL (P.P)
- (fruit) salade
- Smoothie
- Yoghurtje met vers fruit en huisgemaakte granola
-W
 arme snack (saucijzenbroodje,
broodje kroket of kaasbroodje)
- Soepje
- Melk of karnemelk

4,5
3,5
3,5
2,75
2,75
2,25

De lunch verpakken we per persoon in een kraft papieren zak met kleurrijke strik en zetten
we klaar in onze lunchroom (beneden in de welkomsthal). De lunch mag hier ook genuttigd
worden, indien gewenst! Mochten jullie dit echter liever in buffetvorm ontvangen dan kan dat
natuurlijk ook. Dan leveren we alles op planken en etagères aan, evenals borden, bestek en
servetten. Hiervoor rekenen we een toeslag van 2,50 euro per persoon.
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Proost

ONZE PRIJZEN VOOR
BORRELTIJD

- Grolsch bier per fles (ook radler en 0.0%)
- Fris per fles
- Wijn per fles (wit, rood, rosé)

2
2,5 / p.liter 4,5
10,95

De berekening van dranken gaat bij ons via nacalculatie.

LEKKER VOOR ERBIJ
- Nootjes/zoutjes per persoon
- Versgebakken brood met diverse dips per persoon
- Luxe hapjes (geserveerd op schaal á 30 stuks)
- Grotere ‘happen’

1,5
3,5
45
3,5*

(bijvoorbeeld een mini hamburger met tomaat, augurk, sla en hamburgersaus)

CHARCUTERIEPLANKEN
Met diverse heerlijke hammetjes, kaasjes, kersvers fruit, olijven, rauwkost,
knettervers brood + dips, nootjes en toastjes. (Vanaf 10 personen.)
*Vraag naar de mogelijkheden!

9,5

Life is short
eat cake

Aan tafel
FEEST-MAAL 2 OF 20?
Een snelle hap of uitgebreid 3-gangen diner? Ja hoor, dat kan.
Geserveerd aan tafel of als buffet? Zeker, dat kan ook!
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Neem vrijblijvend contact met ons op voor alle mogelijkheden.

Laten we vieren
BABYSHOWER
& HIGH TEA

23,5 p.p.

Bastogne cheesecake | Cakejes met luchtige topping en kersvers fruit
Scones | Hoe anders dan met clotted cream en een lekker lemon curd
van
oranje
Brownie | De besteAppeltjes
met romige witte
chocolade
en feestelijke sprinkles
Eton’s mess | Met meringue, romige witte chocolade en frisse frambozen
Sandwich | Ruim belegd met onder andere kipfilet, roomkaas en rauwkost
Rode bieten wrap | Boordevol gevuld met roomkaas, zongedroogde
tomaat en lekker veel groen
Huisgemaakte hartige taart | Bijvoorbeeld met heerlijke ham, prei en ui
Twee smaken thee | Per persoon

STYLING BY APPELTJES

De ultieme
smaakmaker

Het oog wil
ook wat
STYLING
Vind je het leuk als we ook de tafel komen dekken?
We hebben diverse styling thema’s: Roze, Blauw, Wit en Groen.
Altijd met servies, bestek en verse bloemen.
Optioneel kunnen wij ook de ballonnen en slingers verzorgen.
Alleen styling (vanaf 10 personen)
In combinatie met een diner/high-tea (p.p.)
Speciale catering met styling
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75
4,5
in overleg

Als warme broodjes
ONZE PRIJZEN VOOR
HUREN
- Biertafelset (1 tafel en 2 bankjes)
- Bar
- Koelkarren (incl. ijs)
- Statafels (incl. rok)
- Glazen (bier/wijn/fris) á 10 stuks
- Gouden bestek (vork/mes/lepel)

14,5
55
35
12,5
4,5
1,5

Overig servies/spullen in overleg.

van
EEN APPELTJE Appeltjes
AAN HET WERK

oranje

Uurloon ’Senior’ Appeltjes
Uurloon ‘Junior’ Appeltjes
Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW.

RESERVEREN
Wil je iets reserveren, een catering op maat of liever op een externe
locatie? Neem contact met ons op! Ook als je speciale (di)eetwensen
hebt houden wij daar graag rekening mee.
Bel: 06 - 135 314 64 of mail ons: info@appeltjes-van-oranje.nl
Voor speciale (di)eetwensen rekenen we een toeslag van 2,5 euro p.p.

WWW.APPELTJES-VAN-ORANJE.NL

37,5
24,5

See you soon!

WWW.APPELTJES-VAN-ORANJE.NL

