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inhouD

wElkoM
Hoe gaan we in deze 1,5 

meter samenleving om met 

de jaarlijkse kerstbijeenkomst? 

U wilt uw werknemers belonen 

voor een jaar hard werken met 

een gezellig samenzijn. Jaspers 

Group heeft een oplossing 

voor het feestje op de zaak 

met alle noodzakelijke hygiëne 

maatregelen, maar ook voor  

een feestje op afstand via Zoom.  

Aan u de keuze.

-  THUIS BORREL 

BOXEN

- FEEST BOXEN

- BORRELPLANKEN

- BUFFETTEN

- ONLINE PUBQUIZ

- BESTELLEN



onlinE paRty
Vindt u het toch een te groot 

risico of werken uw mensen 

allemaal thuis? Organiseer dan 

een bijeenkomst via Zoom of 

Teams. Wij zorgen dat voor 

de bijeenkomst iedereen een 

prachtig verrassingspakket 

thuis ontvangt gevuld met 

heerlijkheden. 

thuis



thuis BoRREl BoxEn

LUXE KIDSMEDIUMBASIS



• Borrelnoten

• Old Amsterdam crème smeerkaas

• Amsterdamse uien

• Salchichon olijven

•  Breadsticks met kurkuma  

en koriander

• Affligem dubbel of Merlot Malbec

1 persoon € 20,-  
 Levering door geheel Nederland € 9,50

Basis

thuis



4 soorten amuses:  

vlees of vis, vlees en vis of vega

• Jan Gotje Barmix

• Old Amsterdam crème smeerkaas

• Mosterd

• Amsterdamse uien

• Salchichon olijven

•  Breadsticks met kurkuma  

en koriander

•  Crudite van gekleurde tomaten 

en radijs

•  Affligem dubbel of  

Merlot Malbec

1 persoon € 25,-  
 Levering door geheel Nederland € 9,50

MEDiuM

thuis



4 soorten amuses: vlees of vis, vlees en vis of vega

• Jan Gotje Barmix

• Mediterraanse toast

• Old Amsterdam schuitje

• Droge worst venkelzaad BIO 150 gram Brandt & Levie

• Mosterd

• Amsterdamse uien

• Salchichon olijven

• Spreads: mayo, pesto en tapenade

• Breadsticks met kurkuma en koriander

• Crudite van gekleurde tomaten en radijs

• Affligem dubbel of Merlot Malbec 

• Serveerplank

1 persoon € 35,-  
 Levering door geheel Nederland € 9,50

luxE

thuis



• Capri sun

• Sprinkle donut

• Tortilla chips

• Marshmallows Fruity

• Starmix snoep

• Kinder surprise

1 persoon € 8,50  
Alleen mogelijk in combinatie  
met Basis, Medium of Luxe

kiDs

thuis



Gezellig op de zaak 
met je collega’s, 

maar wel op  
gepaste afstand en 

goede hygiëne 

op kantooR



FEEst BoxEn

GREEN CHRISTMASKERST LUNCH SFEERVOL ONTBIJT



•  Mini sandwich van boerenbrood  

belegd met bijv. Oude kaas of  

boerenbrie met walnoten crumble 

en garnering 

•  Mini sandwich van boerenbrood  

belegd met luxe vleeswaren bijv. 

rosbief en fricandeau met garnering 

•  Mini bolletje met huisgemaakte  

eierensalade en truffel

•  Kerststol met roomboter

•  Flesje verse sap

•  Fruitsalade

•  Mix van mini zoetigheden

• Vanaf 20 personen

€ 14,50 

kERst lunCh

kantooR
vanaf 20 personen



•  Vegan croissantjes met een  

sinaasappeljam en bruine suiker

•  Waldkorn carré met avoca-

dospread, mango, taugé en 

cashew crumble

of

•  Donkere rustieke bol met ge-

roosterde zoete aardappel, 

hummus, spinazie, zwarte olijven 

en walnoten

•  Fruitsalade van het seizoen

•  Vegan brownie

•  Huisgemaakte groene smoothie

• Vanaf 20 personen

€ 16,50 

gREEn 
ChRistMas

kantooR
vanaf 20 personen



•  Zachte en harde Haagse bolletjes

•  Gesneden boerenlandbrood

•  Kerststol met roomboter

•  Vers gebakken croissantjes

•  Gekookte scharreleieren

•  3 soorten fijne bourgondische 

vleeswaren

•  2 soorten Hollandse kaas van het mes

•  Diverse soorten zoet beleg  

zoals biologische jam, hagelslag en 

Nutella

•  Boerenmelk

•  Vers geperste jus d’orange

• Vanaf 20 personen

 

€ 14,95

kantooR
vanaf 20 personen

sFEERvol  
ontBijt



BoRRElplankEn

HOLLANDSE PLANK VARIATIE PLANK LUXE PLANK

Wij hebben met veel passie en zorg deze planken  

voor u samengesteld. Neem contact met ons op en 

wij  stemmen graag het ideale event met u af.

Een borrelplank is voor ongeveer 5 personen.

Borrelplanken zijn te bestellen vanaf 10 personen.



•  Ossenworst met Amsterdamse ui

•  Leverworst met grove mosterd

•   Grilworst met cornichons

•   Pikante oude Stolwijker

•  Belegen boerenkaas

€ 20,- 

hollanDsE 
plank

op kantooR



•  Venkel Salami

•  Fiore kaas

•  Nederlandse taleggio van 

Oudwijker

•  Spianata & Iberico lomo

•  Diverse smeersels (tapenade,  

aioli, pesto)

•  Breekbrood

•  Druiven

€ 25,- 

vaRiatiE 
plank

op kantooR



•  Knoflook Salami

•  Bastiaanse blauw kaas

•  Nederlandse taleggio van Oudwijker

•  Spianata & Mortadella met truffel

•  Diverse smeersels (tapenade,  

aioli, pesto)

•  Breekbrood

•  Scrocchelle (zoute toastjes)

•  Olijven

•  Druiven

 

€ 32,50

luxE plank

op kantooR



Duizenden Nederlandse bedrijven en hun  

medewerkers werken nu vanuit huis. 

Los van werken zijn er weinig (leuke) con-

tactmomenten binnen de organisatie. Mis jij 

niet een leuke (online) borrel of bedrijfsuitje 

met je collega’s?

Wij bieden daarom op maat gemaakte  

LIVE pub quizzen aan voor bedrijven. Waarbij 

de medewerkers allemaal vanaf hun eigen 

locatie kunnen meedoen. Hoe leuk is dat!  

Goed voor de teambuilding en spirit!

Waarschijnlijk heb je nu een hoop vragen 

rondom het organiseren van De Online  
Pubquiz voor jouw bedrijf.  

No worries!

Bel met ons BQT sales team en zij zullen u  

over alles informeren!

Telefoon: 088 - 37 45 220

onlinE puBquiz
DAAG JE COLLEGA’S UIT!



BuFFEttEn

STAMPPOT BUFFET GREEN BUFFET ITALIAN CHRISTMAS



•  Boerenkool

•  Zuurkool

•  Hutspot

•  Stoofpotje hachee

•  Ambachtelijke rookworst

•  Gehaktbal in de jus  

•  Augurken

•  Amsterdamse uien

•  Piccalilli

€ 14,50

staMppot
BuFFEt
Te bestellen vanaf 8 personen

op kantooRPrijs op basis van koud aanleveren en zonder verdere benodigdheden. 
*Warm aanleveren inclusief benodigdheden 18,50 
*( regio gebonden vraag naar de mogelijkheden )



op kantooRPrijs op basis van koud aanleveren en zonder verdere benodigdheden. 
*Warm aanleveren inclusief benodigdheden vanaf  € 25,00 
*( regio gebonden vraag naar de mogelijkheden )

gREEn BuFFEt
Te bestellen vanaf 15 personen

•  Quinoa salade, sinaasappel, noten, 

avocado, rozijnen en mint

•  Witlofsalade, granny smith appel en 

walnotenolie

•  Volkorenpasta, gegrilde groenten, 

pijnboompitten en pestosaus

•  Couscous met romanesco, rozijnen, 

notenmix en groene asperges

•  Variatie van vergeten groenten,  

pastinaak, oerwortel, gele wortel en 

chioggia biet

•  Falafelballetjes

•  Breekbroodjes geserveerd  

met twee kleuren hummus

 

€ 21,-



•  Antipasti gepresenteerd op een houten plank;  

Authentieke Parmaham met gekonfijte vijgen, 

gemarineerde olijven, fijne groenten ratatouille,  

salami en spinata romana Italiaanse landbroden  

met olijfolie, aïoli en tapenades

•  Salade caprese met tomaat, mozzarella en basilicum. 

•  Rucola salade met panchetta, geroosterde  

portobello en rode uienringen

•  Pennepasta met getrancheerde maïskip 

in een pestosaus

•  Vegetarische lasagne van verse groenten, 

gegratineerd met mozzarella

•  Pappardelle beurre blanc met een topping 

van gerookte zalm en Italiaanse kruiden

€ 24,50

italian ChRistMas
Te bestellen vanaf 8 personen

op kantooRPrijs op basis van koud aanleveren en zonder verdere benodigdheden. 
*Warm aanleveren inclusief benodigdheden 18,50 
*( regio gebonden vraag naar de mogelijkheden )



Bij alle pakketten is het mogelijk om 

aanvullend een heerlijke fles bubbels 

te bestellen.  

 

U kunt kiezen uit cava of Champagne. 

Deze keuze kunt u aangeven bij het 

plaasten van uw bestelling via  

info@jaspersgroup.nl.

 

Cava à € 3,95 p.p. 
Champagne à € 8,50 p.p.

BuBBEls

op kantooR



BEstEllEn oF 
MaatwERk?
Heeft u uw keuze al kunnen maken, 

heeft u vragen of speciale wensen, 

neemt u dan gerust contact met 

ons op. Wij gaan graag in gesprek 

over de mogelijkheden.

DAAG

ContaCt: 
Telefoon: 088 - 37 45 220 
E-mailadres: info@jaspersgroup.nl

Alles kan, neem contact met ons op via tel. 088 - 37 45 220



JASPERS GROUP


