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     Maak er een feestje van! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestel voor 10.30 uur en  

ontvang 10 % Korting! 
 

(Rivium Quadrant 75, Eclipse Building Begane Grond) 

 

Wow Broodjes:     Dranken: 

(Pistolet wit/bruin)     

       Melk   € 1,50 

Jonge kaas    € 2,50   Jus d’orange € 2,00 

Oude kaas   € 3,00   Frisdrank  € 1,50 

Bieslook Roomkaas € 2,75   Red Bull  € 2,50 

Ham    € 2,75   

Ham/Kaas   € 3,25    

Gezond   € 3,75   Warme Broodjes: 

Gekookt Ei   € 2,75   

Tonijnsalade  € 3,50   Chorizo met Kaas  € 3,50 

Gebraden gehakt  € 2,75   Ham/Kaas (Tosti)   € 3,50 

Filet Americain  € 3,50 

Kipfilet   € 2,75   Divers:   

Zalm    € 4,25    

Brie     € 3,50   Snoep   € 1,00 

Serranoham   € 3,25   

Carpaccio   € 4,00   Iedere vrijdag Snackdag! 

 

Zacht puntje   € - 0,50  Kroket  € 2,50 

Italiaanse Bol  €+0,50  Frikandel  € 2,00 

Bruine Bol    €+0,50  Broodje  € 0,50  

       Patat   € 2,50 

Salades:   € 5,75   Saus   € 0,25 

Caprese/Caesar/Tonijn/Zalm 
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     Maak er een feestje van! 

Catering 

U heeft iets te vieren, maar geen zin of tijd om uren in de keuken te staan? WOW 

Catering regelt het! U kunt bij ons terecht voor schalen met heerlijke hapjes/ 

amuses naar uw wensen, het verzorgen van dranken of de complete aankleding 

voor uw feest.  

Bel ons en we maken graag een afspraak met u. 

 

Bedrijfsborrel/Receptie 

WOW Catering heeft ruime ervaring in het organiseren van bedrijfsborrels, 

recepties en mooie grote events. Niets is te gek. Graag denken wij mee over de 

invulling van uw event en dan maken we er samen een onvergetelijke happening van. 

 

Bedrijfs- of Vergaderlunch 

Bij WOW bent u aan het juiste adres als u uw medewerkers of gasten wilt verassen 

met een compleet verzorgde lunch. Of het nu gaat om een lunchpakket of 

uitgebreide lunch. Bij ons bent u aan het juiste adres. 

 

Restaurant aan huis 

Wilt u een diner organiseren voor uw gasten. De chef van WOW bereidt heerlijke 

gerechten bij u thuis. Bovendien heeft u een privé gastheer die u en uw gasten 

voorziet van alle lekkernijen en drankjes. (Vanaf 8 personen)  
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