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Voorwoord
Eten is iets fantastisch. Bij Food&i begrijpen we dat elk eetmoment iets bijzonders moet zijn. Daarnaast is het  
belangrijk dat je bestelling altijd op tijd is, je snel kunt bestellen en het assortiment genoeg afwisseling biedt voor 
iedereen; ook als je meerdere keren per week besteld. 

Een foodbook is niets nieuws. In ons zakelijk aanbod gaan we echter een stap verder. Vergeet de oude  
assortimenten. Food&i rocked je buffet en maakt van elke vergaderzaal een proefpaleis. Ga met ons mee op reis 
en shop door onze kleurenpakketten. Elk pakket heeft een net wat andere insteek, met verschillende eetmoment-
en en een gevarieerde stijl van eten. Natuurlijk is het mogelijk om te shoppen, of aan het eind nog onze icons als 
extraatje te bestellen. Geen zorgen dus, gewoon lekker eten. 

Ons assortiment is een mix van dierlijke en plantaardige producten. Uiteraard is het ook mogelijk om te kiezen 
voor een volledig plantaardig aanbod. Alles wat je in dit foodbook vindt is transparant in voedingswaarde en  
met zoveel mogelijk groenten, vezels en gezonde eiwitten bereidt. En waar het kan met oog voor dierwelzijn ge-
selecteerd. Denk aan onze zuivel van Floating farm, onze eitjes van Eike, onze Beemster kaas en ons kalfsvlees van 
Ecofields behoren tot de meest duurzame ter wereld. 

Daarbij gooien we niks weg. NIKS. Dus help ons mee, bestel bijvoorbeeld een slice van de ‘no waste pizza’ of eet 
mee met het menu van de dag en laat je verrassen. Wij geloven in smaak en smaaksensatie. Daarom raden wij je 
aan om te kiezen voor een van onze pakketten, hierin hebben wij een gevarieerd aanbod samengesteld, waardoor 
je niet alleen veel verschillende smaken proeft, maar ook geniet van de verrassende variatie die zorgt voor een 
gezonde energiebalans. 

Hierbij introduceren wij ons vernieuwde banquetingboek 2022. Als Food&i zorgen we voor een gevarieerd  
assortiment dat aansluit op jouw wensen en type evenement. Uiteraard is het mogelijk maatwerk te leveren voor 
evenementen op locatie of in onze lobby op de begane grond. 

Met vriendelijke groet, 

Team Food&i Willemswerf

De prijzen zijn exclusief btw en bezorgkosten.  
Voor meer informatie, bestellingen en reser- 
veringen kun je terecht bij onze FacilityDesk,  
deze is geopend van 08:00 tot 17:00 uur en 
bereikbaar op: 

E-mail:  facilitydesk@facilicomwwf.nl  
Telefoon: 088-2987300
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Zelf toe te voegen

• Yoghurt met fruit en granola 2,25

• Overnight oats met fruit 2,25

• Chia pudding met fruit 1,90

• Meergranen of roomboter croissant 1,85

• Meergranen croissant belegd 2,50

• Hard volkoren broodje belegd 4,25

• Sandwich brood belegd 4,25

• Boter 0,40

• Gekookt ei 0,80

• Fruit salade 2,95

• Hand fruit 0,95

• Flesje biologisch vruchtensap 1,95

• Verse smoothie 2,25

• Melk of Karnemelk (Floating Farm) 1,60

De basis van je dag!

• Koffie &  thee (2 kopjes per persoon op 
locatie/1 kopje in onze koffiecorner) 

• Meerzaden croissant of Roomboter 
croissant 

• Griekse yoghurt of soja kwark met 
granola en fruit 

• Verse smoothie 

Makkelijk & snel!

• Koffie en thee (2 kopjes per persoon) 

• Ambachtelijke croissant of 
kwark met granola

Begin je vergadering goed en start jouw vergadering met één van onderstaande ontbijtjes. 
Wij presenteren deze in buffetvorm in jouw vergaderzaal thermoskannen met koffie en thee 
en alle benodigde servieswerk.  Of je kunt ervoor kiezen om jouw ontbijt in ons restaurant te nuttigen. 
Wij zorgen dat de tafel gedekt is, en je krijgt 1 kopje koffie of thee van onze barista.

6,95 3,85
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Het 12 uurtje 
Het twaalf uurtje weer terug op de kaart. 
De vertrouwde en complete lunch combinatie 
met onze huisgemaakte soep, een belegd broodje, 
broodje kroket en de salade, een verse smoothie 
met een Portugees zoet gebakje toe. 

• Huisgemaakte soep 

• Luxe belegd broodje

• Broodje kroket 

• Kleine salade 

• Pastel de nata 

• Verse smoothie

Balans 

Jouw betrouwbare en gangbare lunch, met een 
verrassend warm tussendoortje. 
Vanuit de mediterrane wereld weten we dat  
een warm middagmaal goed is voor jouw  
energiebalans; en wat is er nou lekkerder dan 
wat geroosterde groenten. Dit pakket bestaat uit: 

• Twee belegde broodjes

• Food&i roast 

• Handfruit 

• Verse smoothie

Food&i To Go 
Een snelle hap voor in de auto of onderweg? 
Neem onze Food&i To Go lunch! 
Speciaal samengesteld om makkelijk onderweg 
te kunnen eten. 

• Twee zachte belegde broodjes 

• Handfruit 

• Energy Booster snack 

• Vruchtensap van Schulp

Standaard
De beste broodjes, een bouillon, een smoothie en 
een appeltje voor de dorst. Aarzel niet met ons 
standaard pakket, de basis voor een voedzame 
lunch.

• Twee belegde broodjes 

• Bouillon 

• Handfruit 

• Verse smoothie

Vitaal 
Vergis je niet; alles wat je bij Food&i bestelt gaat uit 
van een gezonde combinatie en een divers dieet. 
Met ons vitaal pakket gaan we nog net een stapje 
verder en gaat alle focus uit naar onze diverse 
salades en een supergevulde volkoren wrap.  
Hydrateer met een smoothie en je kunt er weer 
tegenaan. Gegarandeerd geen after lunch dip! 

• Huisgemaakte soep

• Twee kleine salades per persoon

• Verschillende soorten wraps (1/2 wrap p.p.)

• Handfruit 

• Verse smoothie

Food&i
Met onze Food&i lunch eet je letterlijk met ons 
mee. Een afwisselende proeverij van lekkers; 
gezond en divers. Een no-brainer als je het ons 
vraagt. 

• Luxe belegd Food&i broodje

• Kleine salade  

• Soep van de dag 

• Bladerdeeg snack 

• Verse smoothie

11,35

12,35

10,00

9,95

10,00

10,65
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Zelf toe te voegen

• Luxe sandwich belegd 4,25 

• Luxe hard broodje belegd 4,25  

• Maaltijdsalade 5,25  

• Luxe belegde wrap 4,50 

• Kleine salade 2,65 

• Broodje kroket (Cas &Kas) 4,75 

• Krentenbol 1,25 

• Gekookt ei 0,80 

• Griekse yoghurt met granola en fruit 2,50 

• Handfruit 0,95 

• Soep van de dag 1,80 

• Bouillon van de dag  1,50 

• Flesje Schulp (vruchtensap) 1,95 

• Smoothie van de dag 2,25 

• Melk / Karnemelk 1,60 

• Kan smaakwater 1,75 

• Captain Kombucha drank 2,95 

• Fruitsalade 2,95 

Lunch
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Streetfood
Streetfood style buffet.
4 handzame bites uit alle delen van de wereld.
Een kruidige curry bowl, onze bao buns, tortilla 
wraps en een pizza punt. 

Borrel meets Dinner
Borrel meets Dinner. 
Een huwelijk tussen onze bao buns, kalfsbitter-
ballen en frietzak met patatas bravas. Heerlijke 
chunky seizoensalade erbij met broodcroutons 
en een mooi brownie toe. 

Food&i
Menu del dia; 
Maar niet altijd Spaans.  
Een heerlijk bord van ons wisselende 
eenpansgerecht, een heerlijk gevuld pita  
broodje en twee grote salades met brood.

Soep!

Superfoods en maaltijdsoep.  
Doe de soep proeverij, een goed gevulde 
maaltijdsoep en een heerlijke Aziatische noodle 
of ramensoep. Beiden met losse toppings om van 
jouw soep een goed vullende 
maaltijd te maken. Daarbij serveren 
wij kaasstengels

Comfort Food
Junkfood meets the veggie king. 
Dus: comfort food maar dan door ons bereid met 
extra veel groente. Onze vegan truffelburger, 
yellow curry met tofu en een tray bake met 
geroosterde groenten en roast potatoes 
met mosterdmayonaise.

Mocht je een van onze diner 
pakketten als lunch willen 
serveren is dit ook zeker 
mogelijk op aanvraag. 

Alle diner pakketten zijn vanaf 
8 personen te bestellen.

13,50

14,50

11,50

13,50

13,50
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Coffee Break!
• Koffie (kannen service 8 kopjes) 

• meeting mints 

• Koffiekoekjes

Morning Break!
• Koffie en thee

• Plat, bruis en smaakwater

• Assortiment van kleine bladerdeeg 
gebakjes (2 p.p.)

• Fruitsalade 

Tea Break!
• Thee (kannenservice 8 kopjes) 

• meeting mints

• Koffiekoekjes
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Prijs
per kan:

7,85

Prijs
per kan:

7,85

Prijs
per persoon:

5,95
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Zelf toe te voegen

• Brownie   1,95 

• Krentenbol   1,25 

• Muffin   2,95 

• Bananenbrood  2,95 

• Handfruit  0,95 

• Eat Natural reep   2,20 

• Nootjes  1,95 

• Gro CHIPS   2,75 

• Popcorn   1,85 

• Smaakwater  0,55 

• Moonwater   1,95 

• EARTH bruis water flesje  1,75 

• EARTH plat water flesje  1,75 

• Fruitsalade   2,95 

Iets te vieren? 
Vraag jouw FacilityDesk 
naar de mogelijkheden!

Koffie & Zoet  

• Koffie, thee (2 kopjes p.p.) 

• Plat, bruis en smaakwater 

• Muffins, bananenbrood of brownie

Koffie & Croissant 
• Koffie, thee (2 kopjes p.p.) 

• Plat, bruis en smaakwater 

• Meergranen, roomboter en/of  
chocolade croissant

4,25

3,60
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Fris & Fruitig
 
• Moonwater of Whole Earth 

• Handfruit

Fris & Reep
 
• Moonwater of Whole Earth

• Energy Booster reep

Fris & Hartig
 
• Moonwater of Whole Earth 

• Verpakte hartige snacks

Fris & Groente
 
• Moonwater of Whole Earth 

• Snack groente
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Zelf toe te voegen

• Bouillon 1,50

• Huisgemaakte soep  1,80

• Bazqet popcorn 1,85

• Poffertjes met Fruit 2,25

• Beemster kaasbroodje 2,10

• Saucijzenbroodje 2,35

• Saté broodje 2,20

• Frikandelbroodje 2,50

• Empanada 2,50

• BIO frikandel speciaal 2,75

• Hard broodje kroket met mosterdmayo 4,50

• Food&i kapsalon met sucade 5,25

• Food&i kapsalon met makreel 5,25

• Food&i kapsalon Meet Jack 5,25

2,40

2,65

2,75

3,30
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Notenmelange     2,25
Gemengde nootjes

Geroosterde kikkerwten   1,25
 
Breadsticks met dips    2,50

Hartige snack mix     2,25
Nootjes, popcorn, chips

Healthy fingerfood     2,95
Diverse groentesticks en groenteroosjes 
met bijpassende dipsausen 

Hartige fingerfood koud    5,95
Selectie van diverse koude hapjes 
(mini wraps van de dag,  
Beemster kaasblokjes en crudité)

Cas&Kas oesterzwam bitterballen 
(3 stuks per persoon)    3,45

GRO CHIPS     2,75
Verslavende zakjes GRO oesterzwam chips,  
een beetje zoals kroepoek maar met 
nog meer umami! 

Jackfruit bitterballen     3,25
Jackfruit bitterballen (3 stuks per persoon) 

Mini Vietnamese loempia’s (6 stuks)  3,10 
Met Sweet chilli saus 

Beemster kaasplank XXL   2,20
4 varianten van de beroemde Beemster
kaas als proeverij (te bestellen 
vanaf 8 personen)

Pita Shoarma KISS KISS   4,50
Volkoren halve pitas met geroosterde
jackfruit en kipdij variaties, knoflooksaus, 
tzaziki en rauwkost. 

Ecofields Kalfsbitterballen   2,95
Biologische kalfsbitterballen met vlees van 
Hollandse bodem met onze mosterd-
mayonaise (3 stuks). 

Pizza punten     8,50
Onze groentenbodem houtovenpizza’s in 
verschillende variaties; mix&match. 
(te bestellen per hele pizza).

BBQ Burger     7,50
Met augurk, Food&i pickles, gebakken uitjes 
en BBQ saus. 

Een borrel is alleen geslaagd met 
lekkere hapjes! Wilt je alles op een 
plank? Dat kan! Ga voor onze platters, 
onze schalen, onze trays en borrel- 
planken; het kan niet op en je vind een 
prachtig assortiment waarvan elke 
borrel een blijvertje is! 
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Arrangementen
Borrelarrangement “Food&i”   10,95
Wij serveren drankjes uit het Hollands 
dranken assortiment (3 drankjes 
per persoon), inclusief borrel hapjes. 

De hapjes bestaan uit een mix van hartige zoutjes als 
chips, nootjes en popcorn. Met daarbij mini wraps 
(2 stuks per persoon) en warme snacks (3 per persoon) 
als loempia’s, bitterballen en saté. (te bestellen vanaf 
8 personen - verlenging op basis van nacalculatie)

Bittergarnituur Basis     5,75

• Notenmix

• Cas&Kas bitterballen (3 stuks p.p.)

• Breadsticks met dips 

• Beemster kaasblokjes

Bittergarnituur “Food&i”    10,00

• Notenmix

• Mix van diverse bittergarnituur(3 stuks p.p.)

• Mini wraps van de dag (2 stuks p.p.)

• Breadsticks met dips 

• Snackgroenten met bijpassende dips

De Ballen! 20 stuks    10,00

• Mix van jackfruit bitterballen, 
BIO kalfsbitterballen, Van Dobben 
kaasbitterballen, bieterballen en 
de Cas&Kas bitterballen. 

• Chili saus, Limburgse mosterd

• Extra: ons broodje bal als aflsuiter! +4,- p.p.

Bao party     11,50
Diverse gevulde bao buns in een au bain-marie: 
pork belly bun, sukade bun, bitterbal bun 
en jackfruit bun. Met eigen dips en saus en Food&i 
Pickle (prijs voor 4 bao’s, te bestellen vanaf 20 bao’s)

BO
RREL & RECEPTIEJe kunt kiezen uit de 

volgende dranken:

• Verantwoorde frisdranken, per blik 1,95 

• Gulpener, Ur-pilsener, per flesje 1,65

• Huiswijn, wit, rood of rosé, per fles 9,00

Overige dranken zijn op aanvraag leverbaar. 

Dranken
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De volgende dranken worden met bijpassend servieswerk op een serveerwagen voor u klaargezet  
(restitutie ongeopende dranken tot een maximum van 10% van de bestelde hoeveelheid):

• huiswijn (rood, wit en rosé)

• bier / alcoholvrije bier

• diverse frisdranken en bronwaters

• gemengde nootjes

 (in dit arrangement wordt uitgegaan van 3 consumpties per persoon) 

Receptie 
Voor een receptie met bediening op een daarvoor geschikte locatie verzorgen wij een offerte op maat. 

Hoe wij je verder kunnen
ontzorgen…  
Hieronder een greep uit de voorzieningen die we voor je kunnen regelen:

• audiovisuele middelen; bijvoorbeeld een geluidsinstallatie, beamer of microfoon;

• servies; van standaard glaswerk en borden tot exclusievere materialen;

• meubilair; van statafels tot loungekussens;

• decoratie; denk bijvoorbeeld aan bloemstukjes, kandelaars, een rode loper, 
windlichtjes en/of tafellinnen;

• verlichting.

Prijzen op aanvraag

5,85
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Event- & 
partycatering 
Voor speciale gelegenheden, maatwerk of groepen groter dan 30 personen, 
bespreken wij graag jouw wensen.

Onze partner The Food Line-up maakt al jaren furore met zowel heerlijk als  
duurzaam eten. Hun B-corp certificering is hiervan een belangrijke getuigenis 
en maakt hun commitment op een duurzame wereld concreet. 

Food&i geeft dan ook alle vertrouwen aan The Food Line-up om van jouw event 
een prachtige productie te maken. Het gaat dus verder dan alleen het leveren van 
een maaltijd of een buffet. Juist The Food Line-up kijkt naar jouw merk, jouw type     
bedrijf en jouw type mensen om het hele event tot een succes te maken. 

Natuurlijk passend bij het budget, altijd strak in de planning en divers in aanbod 
(mocht je vaker bestellen, dan wisselt het food aanbod continu door). 
Bedenk dat alles wat The Food Line-up aanbiedt, altijd duurzaam is en in lijn met de 
Food&i visie. Afsluitend kunnen we je nog wat voorbeelden laten zien van recente 
producties die The Food Line-up voor ons heeft uitgevoerd. 
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Tarieven personeel
Standaard tarief: tussen 16:30 uur - 18:00 uur € 37

Avond tarief: tussen 18:00 uur - 22:00 uur +10% toeslag 

Avond tarief: tussen 22:00 uur - 24:00 uur +35% toeslag

Weekend tarief zaterdag: +50% toeslag 

Weekend tarief zondag: +100% toeslag

Gedekte tafel toeslag: 

Welke informatie hebben wij van je nodig? 

• Naam

• Kostenplaats referentie (deze zie je terug op onze factuur) 

• Aantal personen 

• Aantal te reserveren producten/diensten 

• Locatie (etage oost, west, stad, maas – naam vergaderzaal) 

• Gewenste tijdstip van levering 

• Tijdstip waarop wij eventueel onze serveerwagen weer op kunnen halen.

Bezorgen
Je kunt jouw bestelling laten bezorgen of zelf ophalen in het restaurant.

Annuleren
• Annulering en/of wijziging per e-mail doorgeven aan de FacilityDesk met opgave van het Reserveringsnummer. 

• Vergaderservice en lunches kun je kosteloos annuleren de dag voorafgaand aan levering voor 12:00 uur. 

• Borrels en recepties, annuleren graag tenminste 3 dagen voorafgaand aan levering, 
mits anders vermeld in de offerte. 

Voorwaarden
De banqueting services worden standaard geleverd op werkdagen van 08:00 uur tot 16:30 uur Alle prijzen in dit 
banquetingboek zijn vaste verrekenprijzen excl. btw onder voorbehoud van prijswijzigingen en beschikbaarheid. 
Vergaderservice en vergaderlunches worden op een serveertrolley op de gewenste locatie neergezet.  
Onze pakket lunches worden inclusief passend serviesgoed en bestek geleverd. 

Je kunt jouw bestelling voor de standaard vergaderservice en lunches bij voorkeur de dag vooraf-
gaand aan levering voor 12:00 uur plaatsen bij onze FacilityDesk. Voor borrels/recepties op de afdeling 
verzoeken wij deze tenminste 3 dagen voorafgaand aan levering te reserveren bij de FacilityDesk. 
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