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Welcome to earth’s own cuisine;
The Farm Kitchen

The Farm Kitchen is a new, Earth-loving way to enjoy plant 
based food. 

Eten van The Farm Kitchen is vooral heel lekker.  
Maar wist je dat The Farm Kitchen alleen met lokale  
soil-loving boeren samenwerkt? Boeren die met veel  
respect voor natuur en omgeving boeren en betrokken 
zijn om de grond zoveel mogelijk te herstellen en gezond 
te houden. Onze menukaart wordt bepaald door Mother 
Earth de liefde, aandacht en plezier wordt door ons  
toegevoegd.  Dit draagt bij dat het eten van onze  

foodconcepten voelt als een inside-hug. 

Eet smakelijk

&
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Breakfast
Arrangement 1

- Breakfast Bowl - yoghurt van boterhuyzpolder inclusief  
 toppings (fruit & granola)

- Jolly juice - een heerlijk sap dat vol zit met energie en vitaliteit
- Handfruit - één stuk organic fruit  

Arrangement 2 

- Smart Grain Sandwich 
assortiment van onze sandwiches (2 sandwiches p.p.)

- Jolly juice - een heerlijk sap dat vol zit met energie en vitaliteit
- Handfruit - één stuk organic fruit

Arrangement 3 

 
- Croissant - met roomboter & jam 
- Homemade zoetigheid – wisselend assortiment van The Farm  

  Kitchen zoetigheden (denk hierbij aan onze bananencake,  
 appleschnit, wortelcake, clafoutis of energy notenbar). 

- Jolly juice - een heerlijk sap dat vol zit met energie en vitaliteit
- Handfruit - één stuk organic fruit

Bij een minimale afname van 4 personen.
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Break (in de ochtend of tussen de middag)

Assortiment zoet

- Homemade zoetigheid – wisselend assortiment van The Farm  
  Kitchen zoetigheden (denk hierbij aan onze bananencake,  
 appleschnit, wortelcake, clafoutis of  
 verrassings zoetigheid ± 2pcs pp). 

Assortiment hartig

- Homemade hartigheden - Assortiment van hartig (mix van  
  quiche, broodje met dip, kaasstengels, mini wrap & hummus  
  met crudité)

Bij een minimale afname van 4 personen..



GOOD SOIL, GOOD FOOD, GOOD PEOPLE

Lunch
Arrangement 1

- Smart Grain Sandwich 
assortiment van onze sandwiches (2 sandwiches p.p.)

- Jolly juice - een heerlijk sap dat vol zit met energie en vitaliteit
- Handfruit - één stuk organic fruit 

Arrangement 2 

- Medium super salad
- Smart Soup
- ½ Wondrous wrap
- Jolly juice - een heerlijk sap dat vol zit met energie en vitaliteit

Bij een minimale afname van 4 personen.
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Arrangement 1 - buffet
 

Marvelous warm meal, super salad & brood met 2 verschillende dips. 
     (voor dit arrangement geldt een minimale afname van 10 personen).

Arrangement 2 - 3 gangen menu

Een heerlijk diner met de meest verrassende combinaties waar je van zal opkijken.  Alle 
veggies komen van lokale boeren. Ieder seizoen kent zijn eigen helden en die zal je dan 
ook tegenkomen in de wisselende gerechten.

(voor dit arrangement geldt een minimale afname van 10 personen).

Arrangement 3 - 6 gangen walking

Eten verbindt. En daarom zijn wij dan ook zo’n fan van een walking dinner. Iedereen kan 
lekker met elkaar praten of luisteren naar een spreker in een losse setting. Ondertussen 
serveren wij 6 heerlijke gerechten uit tijdens een walking dinner. Al onze gerechten zijn 
van het seizoen. Ieder gerecht wordt uiteraard met veel liefde bereid en dit proef je dan 
ook terug in de verrassende smaaksensaties.

(voor dit arrangement geldt een minimale afname van 25 personen).

  

Diner
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Losse items
- Homemade hummus met scheurbrood     
- Homemade hummus met crudite    
- Bieterballen (vegan) per 20 stuks     
- Brood met verschillende dips      
- Groente chips met truffel dip      
- Homemade quiche        
- Soepje van het seizoen      
- Borrelplank (chefs choice) ± 4 personen   
   Wilde wijde kaas, brood met dips, nootjes & ....     
- Zoet voor bij de koffie (Appleschnitt, notenbar,    
    Bananencake,  wortelcake of clafoutis) 
- Smart Grain Sandwich      
- Smart Soup        
- Wondrous Wrap (1/2 wrap)     
- Super Salad (medium)       
 



Grow, eat, love, repeat



C-Bèta schenkt liever geen 
frisdranken. De plastic flessen en 
de grote hoeveelheden water die 
daarvoor worden getransporteerd, 
vervangen we liever door siropen 
aangelengd met water uit de kraan.

C-Bèta werkt met zoveel mogelijk duurzame 
producenten en leveranciers, met een goed 
verhaal. Deze verhalen vertellen we graag door, 
want dat helpt de circulaire economie te 
versnellen. Proef, ervaar en bekijk de verhalen 
tijdens jouw event!

Dranken
↪ Koffie van Moyee
↪ Thee van Tea by Me 
↪ Sapjes van lokale oogst
↪ Limonade van Roze Bunker
↪ Bier van Gulpener  
↪ Alcoholvrij bier (Heineken 0.0)
↪ Rode wijn Paparuda - Merlot
↪ Witte wijn Diente de Leon - Sauvignon Blanc

Arrangementen [p.p.]

Borrel [p.p.]

↪ Wijnarrangement
een combinatie van 
witte en rode wijn

↪ Sap arrangement
een combinatie van diverse 
biologische sappen

↪ Limonade arrangement
van siropen met minder 
onnatuurlijke suikers

↪ Water plat en bruis 
op tafel tijdens het diner

↪ Koffie, thee, kruidenwater 
en huisgemaakt koekje

↪ KoffieHOEK
Een heerlijk kopje espresso, 
cappuccino of latte macchiato 
gezet door onze barista. 
Onze KoffieHOEK is helemaal 
circulair gemaakt en schenkt alleen 
duurzame koffie, naar keuze met 
sojadrink, haverdrink of melk. 
We vertellen je graag de mooie 
verhalen van alle producten en 
leveranciers van de KoffieHOEK 
wanneer je bij ons bent.
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↪ 2 drankjes
↪ 3 drankjes
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