
 

LOFT STUDIO DELFT 
inpiring location LOFTSTUDIODELFT.NL HELLO@LOFTSTUDIODELFT.NL 

 
 

CATERING   
Heerlijke gerechten en eerlijke ingrediënten. 

 

 

LUNCH 

 

 

Lunchmenu 1  Sandwiches    €12,50 

 

Keuze uit: 

• Sandwich BLT met Italiaanse Pancetta en huisgemaakte mosterd mayonaise. 

• Sandwich Romesco (tapanade op basis van geroosterde hazelnoten en paprika) 

met groene asperge en Pecorino (vegetarisch). 

• Sandwich Hummus met avocado, gegrilde courgette en tomaat (vegan). 

 

2 sandwiches per persoon, liever een andere sandwich? Geen probleem! Maak een 

keuze uit de sandwiches op de site van De Pelicaan. https://pelicaancatering.nl/lunch/ 

 

 

Lunchmenu 2  Sandwiches en Salade  €18,50  

 

• Keuze uit drie soorten sandwiches, 2 per persoon, zie menu 1 of kies zelf drie 

sandwiches van de site van De Pelicaan. https://pelicaancatering.nl/lunch/ 

• Heerlijke verse gemengde salade met tomaat, avocado en gegrilde groenten 

(vegan). 

 

 

Lunchmenu 3  Sandwiches en Soep  €18,50  

 

• Keuze uit drie soorten sandwiches, 2 per persoon, zie menu 1 of kies zelf drie 

sandwiches van de site van De Pelicaan. https://pelicaancatering.nl/lunch/  

• San Marzano Tomatensoep met basilicum (vegan) liever een andere soep? kijk 

even op de site van De Pelicaan. https://pelicaancatering.nl/lunch/ 
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Lunchmenu 4  Sandwiches, Salade en Soep €23,50  

 

• Keuze uit drie soorten sandwiches, 2 per persoon, zie menu 1 of kies zelf drie 

sandwiches van de site van De Pelicaan. https://pelicaancatering.nl/lunch/ 

• Heerlijke verse gemengde salade met tomaat, avocado en gegrilde groenten 

(vegan) 

• San Marzano Tomatensoep met basilicum (vegan) liever een andere soep? kijk 

even op de site van De Pelicaan. https://pelicaancatering.nl/lunch/ 

 

 

Lunchmenu 5  Compleet    €37,50  

 

Binnenkomst met: 

 

• Huisgemaakte wortel/noten taart met creame cheese-topping 

 

Lunch: 

 

• Sandwich BLT met Italiaanse Pancetta en huisgemaakte mosterd mayonaise 

• Sandwich Romesco (tapanade op basis van geroosterde hazelnoten en paprika) 

met groene asperge en Pecorino (vegetarisch) 

• Sandwich Hummus met avocado, gegrilde courgette en tomaat (vegan) 

 

Liever een andere sandwich? Geen probleem! Maak een keuze uit de sandwiches 

op de site van De Pelicaan. https://pelicaancatering.nl/lunch/ 

 

• San Marzano Tomatensoep met basilicum (vegan) 

• Heerlijke verse gemengde salade met tomaat, avocado en gegrilde groenten 

(vegan) 

 

Vers fruit: 

 

• Selectie van fruit van het seizoen 

 

Drankarrangement: 

 

• Marie Stella Maris bronwater plat 

• Marie Stella Maris bronwater bruis 

• Biologische sinasappelsap 

• Biologische appelsap 
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EXTRA’S 

 

 

4-uurtje of borrelhapje     €6,-  

 

• Spiesje kip piri piri. 

• Spiesje watermeloen, feta met komijn en munt 

• Crostini rauw gemarineerde zalm met limoen-aïoli en bosui 

Liever een ander hapje? Geen probleem, maak je keuze op de site van  

De Pelicaan. https://pelicaancatering.nl/lunch/ 

 

 

Pelicatessenplank      €10,- 

 

• Selectie van huisgemaakte antipasti, kazen, vleeswaren en biologisch 

zuurdesembrood van Meneer Leffers met olijven tapenade en harissa 

 

Drankarrangement      €4,50 

 

• Marie Stella Maris bronwater plat 

• Marie Stella Maris bronwater bruis 

• Biologische sinasappelsap 

• Biologische appelsap 

 

Huisgebakken Taarten     €4,50 

 

• Wortel/noten taart met creame cheese-topping 

• Appeltaart met boerenjongens en amandelspijs 

 

Vers Fruit       €4,50 

 

• Selectie fruit van het seizoen 

 
 
Alle prijzen zijn per persoon en excl. 6% BTW. 

 

Wij werken samen met de geweldige mensen van De Pelicaan Catering. Is er iets wat je 

hier boven niet kan vinden? Een warme lunch? Een gezellig borreltje na de 

brainstormsessie? Lekker proosten na de wrap van de photoshoot? Laat het ons weten, 

we denken graag met je mee! 

 

Wilt u iemand van de catering aanwezig bij uw lunch/borrel voor het uitserveren e.d.? 

Dit kan v.a. €25,- per uur, excl. 21% BTW. 

 

Voor meer inspiratie: https://pelicaancatering.nl 


