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Full Day Experience Conference Center 2018

HEALTHY
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en geldig t/m december 2018.

Ontvangst  
Koffie; de oppepper voor een fris begin van de meeting. 
Build your own tea; een rustgevende warme drank op basis van verse kruiden. 
Rozenbottel kruiden drank; goed voor huid, haar en energiebalans. 
Flavoured water; voor een zuiver lichaam. 
Natuurlijk gezoete blueberry muffin; rijk aan oxidanten en ongeraffineerde suikers. 

Break
Turbo charger juices: komkommer, ananassap en limoen. 
Detox juices : spinazie, komkommer en appelsap. 
Light & Lean: magere yoghurt, rood fruit en banaan.

Vitamin lunch
Kraanwater en zuivel. 
Weerstand: soep van geroosterde pompoen met crème fraiche, Harissa en 
koriander. 
Energie/afweer/ spijsvertering: Volkoren broodjes, divers belegd met avocado, 
gegrilde kip, tomaat en bacon. Haver broodjes met gegrilde paprika, baba-
ganousch en geitenkaas.
Mood salads:
Peulvruchten en citrus salade: goed voor gezondheid en energie. 
Kleurrijke koolsalade met gedroogde zuidvruchten: optimaal voor je weerstand.
Quinoa salade met gegrilde groene groenten; rijk aan antioxidanten.
Vitamine B: griekse yoghurt met toppings van abrikozen, pruimen en noten.
Vers fruit.

Break
GREEN: Voor het reinigen van het lichaam (komkommer, appel, munt).
ORANGE: voor een powerboost (banaan, basilicum en sinaasappel). 
RED:Tegengaan van vermoeidheid (watermeloen, munt, limoen).
Ongezoute nootjes voor de lekkere trek en het tegengaan van ouderdom.

Drinks & bites
The Strip drankassortiment op nacalculatie 
(berekend op 3 consumpties per persoon) 
Op de tafel 
Boeketjes van verse groenten met een magere yoghurt dip, olijven en zonge-
droogde tomaatjes. Geroosterde amandelen. 

Geserveerd 
Wraps van sla met gegrilde kip, garnaaltjes en geitenkaas met honing. Krokante 
sushi met vis en groenten en een soja dipper.
Spiesjes van tahoe met ketjap marinade en geroosterde uitjes.
Gestoomd broodje met lam en koriander.                                                                                     
                                                                                                           48.05 per persoon   
                               
                                       



INLEIDING

Deze banqueting map is samengesteld door Eurest en is te gebruiken voor alle
evenementen die plaatsvinden in de restaurants van The Strip, de gebouwen die
gevestigd zijn op High Tech Campus Eindhoven en Conference Center The Strip.

Mocht deze banqueting map niet aansluiten op uw wensen, neemt
u dan vooral contact met ons op. Wij maken graag in overleg met u een
passend voorstel dat perfect aansluit op uw wensen.

Het salesteam van The Strip is telefonisch bereikbaar op nummer 040-230 5777
of per mail via saleshtc@compass-group.nl.
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The Strip Experience
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en 
geldig t/m december 2018.

Ontvangst 
Koffie, build your own tea, flavoured water. 
Home made scones, muffins en brownies. 

Break 
Koffie, build your own tea, flavoured water. 
Vers fruit en een Starbucks zoetigheid. 

Lunch 
Subway 
Subway platter met diverse belegde broodjes. 
(1 per persoon) 

The Mart 
Heerlijke ambachtelijke soepen van The Mart, 
gemaakt van seizoensproducten uit de regio. 

Al Fresco 
Insalata: Romeinse sla, Grana Padano P.O.D. 
huisgemaakte croutons en Caesar dressing. 
Mista; verse groenten met olijfolie en oregano. 
Caprese; tomaat, mozarella en verse basilicum. 

Love My Curry 
Butter chicken. 
Paneer Jhalfarezi. 
Naanbrood. 

Break 
On the spot gemaakte vitamine shakes van groenten, fruit en powerfood; voor de 
juiste energieboost. 

Drinks & bites 
The Strip drankassortiment op nacalculatie 
(berekend op 3 consumpties per persoon) 
Op de tafel 
Desembrood met tapenade, tzatziki, gezouten boerenboter, vrije uitloop 
eiersalade met truffel en kruiden. 
Huisgemaakte tartaar met uitjes. 
Geserveerd (3 hapjes per persoon) 
Bruchetta met Parmaham. 
Bruchetta met Salmone et Grappa. 
Bruchetta met Funghi en tartufo. 
Spiesje van tahoe met nootjes, chilli en koriander. 
Gado gado; kwarteleitjes met groenten en saté saus. 
Bourgondische bitterbal met mosterd.                                               53.20 per persoon



The ultimate food experience
Bent u al geïnspireerd geraakt door het  
lekkere eten dat voorbij gekomen is?
Wij maken uw evenement graag compleet  
door een ultieme food experience voor u te
creëren. 

Dit doen we niet alleen door het eten op  
een unieke wijze te presenteren, maar ook  
door extra aandacht te besteden aan de  
aankleding van uw evenement.

Graag nodigen wij u uit voor een persoonlijk  
gesprek, waarin we gezamelijk the ultimate  
food experience voor uw evenement vast  
kunnen leggen.



Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over de arrangementen of onze 
services op de High Tech Campus Eindhoven anderszins? Neem 
dan gerust contact met ons op. Wij streven er naar u zo goed 
mogelijk te helpen en denken graag met u mee over mogelijke 
oplossingen voor u.

    Alexander Franken                   Brent Nieuwstraten

Eurest 
The Strip
High Tech Campus Eindhoven

High Tech Campus 1
5656 AE Eindhoven
The Netherlands
Phone: +31 (0)40 230 5777
Email: saleshtc@compass-group.nl
Web: www.cateringhtc.nl


