CATERING
BREAKS, BITES,
LUNCH & DINER

BIMHUIS.NL/VERHUUR

OVER ONZE CATERING
Wanneer u uw evenement bij het BIMHUIS
organiseert, zorgen wij ervoor dat het uw gasten
aan niets ontbreekt. Wij hebben ons cateringmenu
met zorg samengesteld. De opties in dit menu
kunnen u helpen bij het maken van menu keuzes
voor uw evenement, eventueel aangevuld met de
in deze brochure geboden extra’s. Los daarvan
is het ook mogelijk om samen met onze chef een
menu samen te stellen op basis van uw specifieke
wensen. Neem voor suggesties of advies gerust
contact met ons op.

Om dit menu overzichtelijk te houden,
hebben wij ons aanbod onderverdeeld in
drie hoofdstukken, gebaseerd op het moment
van de dag: Breaks, Bites en Lunch & Diner.

Wij kunnen
samen met
onze chefkok
ook een menu
samenstellen,
op basis van
uw specifieke
wensen.

BREAKFAST
E 8,50 per persoon

KOFFIE BREAK
E 7,50 per persoon

CHEF’S CHOICE
BREAK

BIMHUIS BREAKS

E 14,50 per persoon
• Koffie
• Verse munt- & gemberthee
• Water met een smaakje
• Verse jus d’orange
• Danish pastries
• Croissant
• Fruit “by the glass”

• Koffie
• Verse munt- & gemberthee
• Muffin, diverse smaken
• Brownie
• Handfruit

LUXE BREAK €
E 11,50 per persoon
• Koffie
• Verse munt- & gemberthee
• Tramezzini met hummus
en gedroogde tomaat
• Muffin, diverse smaken
• Brownie
• Handfruit

ADDITIONALS
• Koffie
• Verse munt- & gemberthee
• Carrot cake
• Bananenbrood
• Mueslireep
• Mini wrap met Parmaham
en truffel crème
• Mini wrap met aubergine
spread en feta kaas
• Tramezzini met gerookte zalm,
roomkaas en komkommer
• Handfruit

(min 20 per soort)
• Macaron diverse smaken
E 2,00

• Tartelette met fruit E 3,50
• Petit four E 4,00
• Muffin E 2,50
• Brownie E 2,50
• Lolly van melkchocolade met
karamel- of kersenroomijs
E 2,50

• Croissant E 2,60
• Handfruit E 1,25
Alle prijzen zijn exclusief 9% BTW

ORIGINAL TREAT
E 7,00 per portie

VEGETARIAN TREAT
E 9,75 per portie

MEDITERRANEAN
TREAT

BIMHUIS BITES

E 11,50 per portie
• Bitterballen, vegetarisch
of rundvlees
• Notenmix
• Mini loempia’s
• Chips

• Crudité met diverse dips
• Vega bitterballen
• Boerenkaas in stukken
• Kaasstengels
• Falafel met dip

DUTCH TREAT

CHEF’S TREAT

E 9,75 per portie

E 14,50 per portie

ADDITIONALS
• Pita brood
• Turks brood
• Hummus
• Baba ganoush
• Muhammara
• Labneh

ASIAN TREAT
• Bitterballen, vegetarisch
of rundvlees
• Hollandse kaas, oud en jong
• Gerookte ossenworst
• Gedroogde worst van
Brandt & Levie
• Zuur van Kesbeke

• Bitterballen, vegetarisch of
rundvlees
• Kaasstengels
• Garnalenkroketten met
mosterd mayo
• Gamba’s met pikante saus
• Hollandse kaas, oud en jong
• Gedroogde worst van
Brandt & Levie
• Truffelchips

E 11,50 per portie

(min 20 per soort)
• Olijven E 2,00
• Mini saucijzenbroodje E 1,50
• Mini quiche diverse smaken
E 3,50

• Truffelchips E 1,50
• Nachos met dip E 3,50
• Mini black angus burger
E 4,00

• Gestoomde dumplings
• Yakitori met satésaus
• Gamba’s met pikante saus
• Mini Vietnamese loempia’s
• Samosa
• Wasabi nootjes

• Mini bun met pulled chicken
en hoisin saus E 4,00
• Mini pita met falafel E 3,50
• Crudité met diverse dips E 4,00
• Mini puntzak frites E 3,50
Alle prijzen zijn exclusief 9% BTW

BIMHUIS LUNCH & DINER

LANDBROOD
LUNCH
E 14,50 per persoon
• Landbrood met 4 soorten
beleg van het seizoen
• Salade van vers fruit

LUXE LANDBROOD
LUNCH
E 17,50 per persoon
• Landbrood met 2 soorten
beleg van het seizoen
• Soep van het seizoen
• Gemengde salade
• Salade van vers fruit

CHEF’S CHOICE
LUNCH

WALKING
DINNER

ADDITIONALS

In overleg samengesteld.
Met verse seizoensproducten.
VIER GANGEN E 34,50 p.p.
VIJF GANGEN E 42,75 p.p.

• Fruit smoothie E 3,50
• Broodje kroket E 3,50
• Couscoussalade met gegrilde
groente E 4,50
• Tabouleh met rode biet, feta,
tomaat en komkommer E 4,50
• Carrot cake E 3,00
• Mini hamburger E 4,00
• Mini bun met pulled chicken
en hoisin saus E 4,00
• Mini pita met falafel E 3,50

(min 20 per soort)

E 21,50 per persoon
• Landbrood met 3 soorten
beleg van het seizoen
• Soep van het seizoen
• Uitgebreide salade bar
• Mini quiche in diverse smaken
• Wrap met gerookte zalm,
roomkaas en rucola
• Hangop met fruit

LUXE PASTA EN
SALADEBUFFET
E 20,00 per persoon
• Vlees-, vis- en vegapasta
• Drie soorten salades
• Brood met kruidenboter

SIT DOWN
DINNER
In overleg samengesteld.
Met verse seizoensproducten.
DRIE GANGEN E 31,00 p.p.
VIER GANGEN E 38,00 p.p.
VIJF GANGEN E 46,50 p.p.

Alle prijzen zijn exclusief 9% BTW

PRAKTISCH
Het BIMHUIS bevindt zich op loopafstand van
Amsterdam CS en is gemakkelijk bereikbaar
vanaf de ring. Uw gasten kunnen tegen een
voordelig tarief gebruikmaken van de
Piet Heingarage onderin het gebouw.

Onze chefkok
Massimo Norbiato
verrast uw gasten met
originele gerechten,
gemaakt van pure,
lokale ingrediënten en
indien mogelijk van
biologische teelt.

CONTACT
Heeft u vragen? We zijn telefonisch
te bereiken via 020 788 21 50
of per mail via verhuur@bimhuis.nl
BIMHUIS
Piet Heinkade 3
1019 BR Amsterdam

Vormgeving:
Edwin Hanssen
Fotografie:
Marie Broeckman,
Bart Grietens
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