
Foodbook 



A meeting without Food should just be an E-mail
 
Foodbook Eenhoorn Meeting Center Amersfoort en 
Studio33

Foodbook Eenhoorn Amersfoort 
Het gebruik van producten
Bij Eenhoorn Meeting Center Amersfoort en STUDIO33 dragen we zorg bij 
het creëren van een culinaire beleving van onze gasten. Zo combineren 
wij herkenbare en populaire gerechten met vernieuwende en verrassende 
creaties. Daarnaast zijn wij tegen het weggooien van producten en 
hergebruiken deze. Wij streven naar een zo hoog mogelijk No Waste 
percentage en dat leidt soms tot verrassende creaties.

Green Key
De Eenhoorn is in 2022 Green Key Goud gecertificeerd. Dit vindt u terug in 
het gebruik van biologische producten, natuurlijk afbreekbaar materiaal en 
de manier waarop wij afval scheiden. We zijn enorm trots om dit keurmerk te 
mogen dragen en doen er alles aan dit te waarborgen.

Keukenteam
Het keukenteam van de Eenhoorn heeft jarenlange ervaring met de catering 
van events, congressen, vergaderingen en trainingen. Van ontbijt en lunch 
tot borrel en diner. En dat smaken verschillen, dát weten wij als geen ander. 
Sterker nog, daar wordt onze keukenbrigade blij én culinair creatief van. 
Oftewel: feest in de keuken, plezier voor uw smaakpapillen. Met onze chèf is 
het elke keer weer een verrassende smakelijke belevenis.
 
Dieetwensen
Alle food items kunnen aangepast worden naar de dieetwens van de gast. 
Graag vernemen wij vooraf de dieetwensen van uw gasten. Bent u vergeten 
de dieetwens(en) door te geven? Geen probleem, ons keuken personeel heeft 
de kennis en de creativiteit om dit op te lossen!
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Breakfast @ De Eenhoorn 

Ontbijt Start Up € 12,50 p.p.
Bij het ontbijt Start Up heten wij u welkom in de Eenhoorn. Met een heerlijk 
ontbijt om de dag goed te starten zullen de gasten worden verwend met 
een per persoons ontbijtbordje bestaande uit een croissant met jam, een 
keizerbroodje met een gekookt ei, divers beleg, yoghurt met vers fruit 
en jus d’orange. Het Ontbijt Start Up is beschikbaar tot een groep van 
25 personen.

Ontbijtbuffet All Inn € 22,95 p.p.
Is uw groep groter dan 25 personen en wilt u starten met een ontbijt?  
Heeft u liever geen beperkingen en laat u uw gasten graag genieten van het 
volledige ontbijtassortiment? Kies dan voor het ontbijtbuffet All Inn.  
Dit is inclusief:

• Yoghurt met verschillende toppings zoals: rozijnen, cranberry’s, 
granola, muesli, havermout, zoete toppings, blauwe bessen en vers 
fruit

• Pancakes met boter en Maple siroop
• Crackers met diverse jams
• Diverse broodsoorten met traditioneel beleg en gekookte eieren;
• Scrambled eggs met bacon
• Croissants, chocolade broodjes, roombroodjes en diverse zoete 

broodjes
• Smoothies
• Koffie, thee, water, melk, karnemelk en jus d’orange
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Breaks @ De Eenhoorn

Good Start € 6,85 p.p.
Wij ontvangen uw gasten met koffie, thee en water en een assortiment 
zoete lekkernijen op verschillende étagères. Voor dit arrangement kunt u 
ook specifieke dieetwensen doorgeven zoals gluten, lactose of notenvrij. 
Een aantal voorbeelden zijn:

• Mini muffins
• Verschillende donuts
• Mini cakes

Healthy break € 8,25 p.p.
Wilt u liever een gezonde ontvangst of break, dan kunnen wij daar ook 
voor zorgen. Naast koffie, thee en water kunt u een keuze maken uit de 
onderstaande opties. 

• Smoothies in verschillende smaken 
• Fruitsalades
• Groente sticks met dips
• Handfruit en mueslirepen
• Yoghurt met granola

Hartige break € 8,25 p.p.
Koffie, thee, water, frisdrank, water met handfruit, aangevuld met  
een hartige bite, zoals nootjes, zoutjes en een kopje bouillon.

Extra lekkers
Alle breaks zijn desgewenst nog uit te breiden met verschillende items, zoals: 

• Ambachtelijke brownies € 2,50

• Ambachtelijke koeken in verschillende smaken zoals cranberry / 
chocolade en noten / rozijnen € 2,50

• Wortelcake € 4,25

• Assortiment gebak € 3,90

• Petits four € 1,95  (met logo € 2,50 )
• Plak krentenbrood € 1,75

• Mini kaasbroodje € 2,75

• Mini saucijzenbroodje € 2,75

• Mini pizza € 2,75
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Meeting lunch € 18,25 p.p.
Belegde broodjes, met diverse kaassoorten, vleeswaren en vegetarisch 
beleg. Inclusief melk, karnemelk, jus d’orange en handfruit.

Salade lunch € 18,25 p.p.
Verschillende soorten maaltijdsalades, zowel met vlees/kip, vis als 
vegetarische toppings. Met brood en boter. Inclusief melk, karnemelk en 
jus d’orange en handfruit.

Congres lunch € 23,50 p.p.
Belegde broodjes, met diverse kaassoorten, vleeswaren en vegetarisch 
beleg. Inclusief melk, karnemelk en jus d’orange. Keuze uit soep of snack 
(bijvoorbeeld kroket, mini quiche of mini pizza) en inclusief een schaal 
handfruit.

Uitbreiding op maat
Al onze lunches kunnen op maat worden uitgebreid met diverse items, 
zoals soep, warme snacks, quiches, losse kleine salades, fruit(salade) en/of 
repen/candy bars.

• Soep € 4,50 
• Kleine salade € 2,75 bestaande uit een salade en rauwkost met 

topping
• Candy/muesli bars € 2,75

• Fruitsalade € 3,50

• Smoothie € 5,75

• Mini smoothie € 3,25

• Mini quiche € 1,75

• Groente sticks met dip  € 3,75

Lunch @ De Eenhoorn
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Borrel @ De Eenhoorn

Wilt u de dag afsluiten met een borrel of juist even een break in het 
programma in lassen? Hiervoor hebben we diverse mogelijkheden. Al 
deze borrelsuggesties zijn inclusief twee drankjes uit het Hollands beperkt 
drankenassortiment. Extra dranken zijn op nacalculatie.

Borrel Amersfoort € 12,50

Borrelplank met 2 soorten Hollandse worst, 2 soorten Hollandse kaas, 
mosterd, augurkjes en schaaltjes gevuld met luxe borrelnootjes en zoutjes. 
Inclusief twee drankjes uit het Hollands beperkt drankenassortiment.

Borrel Méditerranée € 12,50

Borrelplank met 2 soorten Zuid-Europese worst, 2 soorten Zuid Europese 
kaas, balsamicostroop, olijven, zongedroogde tomaatjes en schaaltjes 
gevuld met luxe borrelnootjes en zoutjes. Inclusief twee drankjes uit het 
Hollands beperkt drankenassortiment.

Borrel Healthy € 16,00

Borrelplank met 2 soorten wraps, groentesticks met yoghurt-muntdip, 
stukjes ambachtelijk brood met hummus, tzatziki en een smoothieshot. 
Inclusief twee drankjes uit het Hollands beperkt drankenassortiment.

Dé Borrel € 14,00

De klassieke bittergarnituur van een kwalitatief hoog niveau met diverse 
sauzen en twee drankjes per persoon.

• Mini Kalfscroquet van Van Dobben
• Mini Rundkroket van De Bourgondiër
• Mini Kaassouffle van Souflesse
• Mini Chrispy Chick’n van Mora
• Mini Bami Oriëntal van Welten
• Mini Frikandel van van Lieshout

Wilt u graag schaaltjes met nootjes, zoutjes, kaas, worst en olijven bij uw 
borrel dan is dit mogelijk voor €5,75 per 5 personen.

Vegetarisch en vegan
Al onze borrel en bittergarnituur mogelijkheden zijn ook in vegetarische of 
vegan variant verkrijgbaar. We bespreken dat graag met u.
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Bij het voor- en hoofdgerecht staan er diverse vis-, vlees- of vegetarische 
gerechten op het buffet. Als dessert zullen er ook 3 keuzes geserveerd 
worden. Dit diner zal in buffetvorm zijn en worden geserveerd in ons 
restaurant of in de Foyer. Wilt u een bijpassend drankenarrangement, kijk 
dan op de pagina Drinks@De Eenhoorn.

Diner buffet € 27,50 p.p.  
Het is bij ons in de Eenhoorn ook mogelijk om een (thema) buffet voor 
uw gasten te reserveren. Hiervoor bieden wij smaakmakende variaties 
aan. Het buffet is te reserveren vanaf 25 personen. Wilt u een bijpassend 
drankenarrangement, kijk dan op de pagina Drinks@De Eenhoorn.

Mexicaans Buffet 
Het buffet bestaat onder andere uit:

• Taco-schelpen met gestoofd rundvlees en kidneybonen
• Wraps met pittige kip en rode ui
• Chili sin Carne met mais en paprika
• Tortilla chips
• Tomatensalsa, zure room en guacamole
• Koriander 
• Geraspte kaas 
• Mexicaanse salade 

Diner @ De Eenhoorn

Chèf’s Special Uitgeserveerd - Hoofdgerecht € 21,50 p.p.
Bij de Chèf’s Special is er een keuze uit drie gerechten: een vlees-, vis- of 
vegetarisch gerecht. De specialiteiten van onze chèf zijn herkenbaar, 
maar toch verrassend. Het diner zal worden geserveerd met diverse 
garnituren. Gedurende de dag krijgt u de keuzes te zien en kiezen uw 
gasten het hoofdgerecht. Een voorgerecht á € 9,50 of dessert á € 6,50 
kunt u toevoegen aan dit diner. Deze keuze is geschikt voor groepen tot 25 
personen en de drankjes tijdens het diner zullen op nacalculatie worden 
berekend.

Chèf’s Special Uitgeserveerd - 3 gangen diner € 37,50 p.p.
Wilt u uw gasten verwennen met een uitgeserveerd 3 gangen diner? Dit is 
mogelijk voor groepen tot 25 personen in ons restaurant of in de Foyer. De 
chèf informeert u over de mogelijkheden tijdens de dag. Uw gasten kunnen 
dan de keuze doorgeven. Bekijk de pagina ‘Drinks @ De Eenhoorn’ voor een 
bijpassend drankenarrangement.

Chèf’s Special Compleet Buffet € 35,50 p.p.
Heeft u een groep groter dan 25 personen, dan is de Chèf’s Special 
Compleet een perfecte invulling van uw diner Een drie-gangen dinerbuffet 
bereidt door onze chèf, geheel in het teken van uw wensen. Bij de Eenhoorn 
hebben wij diverse mogelijkheden voor een culinaire en innovatieve 
invulling en in samenwerking met u maken we het passend en compleet 
voor uw gezelschap. Chèf’s Special Compleet Buffet bestaat uit een voor-, 
hoofd- en nagerecht.
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Winters Stamppot buffet
Bestaande uit heerlijke andijviestamppot met spek, zuurkool met 
rookworst, overheerlijke boerenkool met saucijs en onze Hollandse 
hutspot. Inclusief diverse toppings als mosterd, zilveruitjes, augurk en 
piccalilly.

Thema Desserts € 6,50 p.p. 
Uw dinerbuffet afsluiten met een dessertbuffet is natuurlijk de perfecte 
afsluiter. U kunt daarbij denken aan:

• Koffie/thee met bonbons
• IJsbuffet met verschillende soorten schepijs, hoorntjes, bakjes, 

toppings en slagroom
• Taartenbuffet met verschillende soorten taart

Mogelijkheden op maat
Heeft u bijzondere wensen (zowel qua inhoud, als planning), dan 
denkt onze chèf graag met u mee om de gasten een heerlijk diner 
te bezorgen. Toch een voorgerecht, spoom of dessert toevoegen? 
Misschien een 4e gang toevoegen? De avond afsluiten met een 
kopje koffie of thee? Dat kan allemaal.

Streetfood buffet
Het buffet bestaat onder andere uit:

• Empanadas
• Loempia’s + zoetzure chilisaus
• Zakje friet + mayo (op rek)
• Pita broodje met falafal + hummus / tzaziki
• Kapsalon ( shoarma / friet / kaas / salade / knoflook / sambal )
• Hotdog ( hotdogbroodje / hotdog / zuurkool / augurkschijfjes / 

gebakken uitjes )
• Churros ( poedersuiker / chocoladesaus )
• Mexicaanse salade ( mais / paprika / kidneybonen / rode ui / avocado )
• Nachò s met quacomole en creme fraiche 

Oosters buffet

• Bami/nasi goreng met sate van kippendij en satesaus 
• Foe yong hai zoet met zure saus 
• Rijst met gewokte groente en gemarineerde rundvleesreepjes
• Diverse garnituren zoals atjar, kroepoek en gefruite uitjes

Zomers Italiaans buffet
Heerlijke Italiaanse gerechten, zoals penne milanese, fettuccine, ossobuco 
en gnocchi. Hierbij wordt antipasti met ciabatta’s, focaccia’s en tapenades 
geserveerd. Om het diner af te sluiten serveren wij de traditionele tiramisu als 
dessert. 
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Walking Dinner @ De Eenhoorn 

Walking Dinner €37,50 p.p.
Heeft u tijdens uw event tijd voor een uitgebreid & hip diner, dan adviseren 
wij een luxe walking dinner. Uw gasten hoeven niet te tafelen, maar 
krijgen in verschillende gangen culinaire gerechten geserveerd. Dineren èn 
connecten was nog nooit zo eenvoudig! Wij serveren uw gasten een selectie 
uit onderstaand assortiment:

• Kleine portie kipsate
• Kip ragout met pastei
• Stoofvlees met aardappelblokjes
• Pokébowl (koud)
• Thaise curry met rijst
• Kleine maaltijdsalade per bakje
• Carpaccio van ossenhaas met parmazaanse kaas, pijnboompitten  

en rucola
• Zacht gegaarde kalfsvleescarpaccio met tonijnmayonaise en 

kappertjes
• Kreeftensoep met een topping van saffraan
• Een mini runderburgertje, gegrilde tomaat en truffelmayonaise
• Vis of garnalenkroket geserveerd met limoenmayonaise

Diverse desserts a €6,50 p.p.
Uw walking diner afsluiten met een dessertbuffet is natuurlijk de perfecte 
afsluiter. U kunt daarbij denken aan:

• Koffie of thee met bonbons
• IJsbuffet met verschillende soorten schepijs, hoorntjes, bakjes, 

toppings en slagroom
• Taartenbuffet met verschillende soorten taart

De walking dinners worden aangeboden in combinatie met een STUDIO33 
boeking en bij boekingen vanaf 30 personen. Prijs is €37,50 per persoon 
voor het diner, exclusief dranken.

Wilt u een bijpassend drankenarrangement, kijk dan op de pagina Drinks@
De Eenhoorn.
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Drinks @ De Eenhoorn 

Uiteraard hoort er bij de verschillende ‘eet-momenten’ ook een heerlijk 
drankje. Hiervoor staan de verschillende arrangementen hieronder 
beschreven.

Welkomstdrankjes:
Hoe gastvrij is het om uw gasten te verwelkomen met een 
welkomstdrankje. Hieronder staan wat suggesties, maar we denken graag 
met u mee.

Prosecco: € 4.75

Virginmojito (alcoholvrij) :  € 4.50

Munt, rietsuiker, tonic, limoen, crushed ice

Sunny beach (alcoholvrij): € 4.50

Cranberry sap, jus d’orange, perziksiroop en crushed ice

Uiteraard denken we graag mee over de aankleding van uw event, 
bijvoorbeeld een cocktailbar, smoothiebar of een champagnetoren. 

Hollands beperkt drankenassortiment:
Onze basis hiervoor is bier, wijn en frisdranken.

• 1 uur € 14,00

• 2 uur € 23,00

• 3 uur € 31,00

• 4 uur € 38,00
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Netwerk Evenementen Dinnershows Personeelsfeesten

Groenbalans – Bij ons kùnt u klimaatneutraal vergaderen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Al vele jaren trouwe sponsor Ronald McDonald Kinderfonds
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