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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

Per persoon
- 2x Smart Grain Sandwich
- Jolly juice
- Handfruit

Arrangement 2 
Per persoon

- Croissant - met roomboter & jam 
- Homemade zoetigheid, keuze uit één van onderstaande: 
  > Worteltaart
   > Appeltaart
   > Bananenbrood
   > Chocomuffin
   > Clafoutis

- Jolly juice
- Handfruit

Arrangement 3 
Per persoon

 
- Yoghurtje met fruit & granola 
- Jolly juice
- Handfruit 

Algemene voorwaarde The Farm Kitchen 2022 zijn van toepassing.
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Break (in de ochtend of tussen de middag)

Assortiment zoet
Per persoon

- Keuze Uit;
  > ½ Worteltaart en ½ Choco brownie*  
  > ½ Chocomuffin en ½ blauwe bessen Clafoutis  
      (luchtige ei-cake)*  
  > ½ Appeltaart en ½ bananenbrood*   
  *Mixen onderling is mogelijk echter dient er vooraf een keuze  
  gemaakt te worden.

Hartige items pp - keuze uit;
Per persoon

- Quiche met seizoen groenten       
- Seizoen soepje met passend garnituur        
- Blokjes wilde weide kaas (de mooiste kaas van het land)     
- The Farm Kitchen Wrap van het moment     
- Mix: 1x Bieterbal en 1x bitterbal van oesterzwam  

met Zaanse mosterd           
- Nootjes en kikkererwten chips       
- Go Pure Chips Bio Chips        
   > Vegatable
   > Paprika 
   > Naturel
- Scheurbrood met dip        

Algemene voorwaarde The Farm Kitchen 2022 zijn van toepassing.
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Lunch
Arrangement 1

Per persoon

- Medium super salad
- Smart Soup
- Wondrous wrap
- Jolly juice 

Arrangement 2 
Per persoon

- 2x Smart Grain Sandwich
- Jolly juice
- Handfruit

Uiteraard zijn er ook losse lunch items te bestellen.  
Zie hiervoor het sheet “losse items” onderaan dit foodbook.

Algemene voorwaarde The Farm Kitchen 2022 zijn van toepassing.
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Algemene voorwaarde The Farm Kitchen 2022 zijn van  
toepassing en diner arrangement met gang 3, 4, 5 zijn incl. service en mastiek.

Arrangement 1 - buffet
Per persoon 

Marvelous warm meal, super salad & brood met 2 verschillende dips. 
 

Extra mogelijkheid bij buffet:
Smart Soep (small)

Dessert

Arrangement pp:

- Arrangement 2 - 3 gangen menu*     
- Arrangement 3 – 4 gangen menu*    
- Arrangement 4 – 5 gangen menu*   
- Arrangement 5 – 6 gangen menu*   

   *Walking-diner arrangement mogelijk op aanvraag.

 Menukeuze bij bovenstaande arrangementen:

Voor:   Groente Palet van het seizoen – Moestuintje
Tussen: Soep van het seizoen
Tussen: Risotto style Gerecht met Nederlands graan en passend garnituur
Hoofd: Groente-steak met aardappel garnituur en weergaloze groente jus
Dessert:  Kaas van het seizoen met kletsenbrood en appelperen stroop (3 soorten) 
Dessert: Triffle met witte chocolade moes, seizoen groente en grootmoeders crumble

Diner
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Losse items
Ontbijt  per stuk

 Croissant met boter & jam       
 Yoghurtje met fruit & granola      
 Jolly Juice         
 Handfruit         
Break - Zoet per stuk

 Worteltaart        
 Choco Brownie    
 Bananenbrood       
 Muffin Choco       
 Muffin Appel/Kaneel       
 Clafoutis        
 Raw bite         
 Tony Chocolony         
Break - Hartig per stuk   

 Zie overzicht “Break” met hartige items. 

Lunch  per stuk

 Smart Grain Sandwich       
 Smart Soup (small)        
 Wondrous Wrap        
 Super Salad (medium)       
 Pizza to share         
 Jolly Juice         
 Yoghurt, granola & fruit       
Diner per stuk

 Marvelous Meal, keuze uit;      
  > Andijvie Stamppot met gehaktbal en jus
  > Nasi met gekruide kip en pindasaus
  > Hutspot met braadworst
  > Spitskool steak met jus en kaascracker
  > Risotto van het seizoen met pitten en zaden.

Borrel items staan op de volgende pagina.

Algemene voorwaarde The Farm Kitchen 2022 zijn van toepassing.
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Losse items

Algemene voorwaarde The Farm Kitchen 2022 zijn van toepassing.

Borrel per stuk

 Homemade hummus met scheurbrood     
 Homemade hummus met crudite      
 Bieterballen (vegan) per stuk        
 Brood met verschillende dips      
 Groente chips met truffel dip       
 Homemade quiche         
 Smart Soup (small) “Soepje van het seizoen”      
 Moestuin van seizoen groenten en eetbare aarde    
 Crostini met worteltartaar en mierikswortel     
 Bieten tartaar met mosterd en kiemgroenten    
 Kebab spies met curry saus        
 Broodje pulled meat met koolsla en kerrie saus   
 BBQ Grilled Carrots met gerookte amandel    
 Cheese Bitterbollen       
 Quiche met seizoen groenten    
 Blokjes wilde weide kaas (de mooiste kaas van het land)   
 The Farm Kitchen Wrap van het moment (stukje)    
 Mix: 1x Bieterbal en 1x bitterbal van oesterzwam met Zaanse mosterd    
 Nootjes en kikkererwten chips      
 Go Pure Chips Bio Chips       
  - Vegatable
   - Paprika 
   - Naturel



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.

per glas
per dagdeel
gehele dag

per glas
per dagdeel
gehele dag

bij ontvangst
per dagdeel
gehele dag

bij ontvangst
per dagdeel
gehele dag

€12,75

€2,75
€4,75
€8,00

€2,75
€4,75
€8,00

€5,50

€2,65
€4,25
€8,50

€3,50
€6,50

€12,00

↪ 2 drankjes
↪ 3 drankjes

€7,00
€10,00


