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Greenhouse is niet zomaar een werkomgeving. Greenhouse is vrijheid! Vrijheid om te werken, 
om jezelf te zijn en om je elke dag 100% te geven voor je passie. Die good vibes hebben 
brandstof nodig (lees: gezond én lekker eten om je creativiteit te voeden). Greenhouse kiest 
daarom voor de beste en meest gepassioneerde partner in de keuken: ISS Catering.

ISS Catering heeft net als Greenhouse een zwak voor jou. Ons doel? Je het leven zo 
aangenaam (en lekker) mogelijk maken, zodat jij je kan focussen op groei. Daarom kan je op 
elk moment van de dag dag rekenen op verse maaltijden, vakkundig samengesteld door onze 
chefs met oog voor seizoensproducten.

Wanneer kan je bij ISS Catering terecht? Altijd. Een werkontbijt met collega’s, lunch, catering 
tijdens vergaderingen of recepties voor events en presentaties? Check, check, dubbel check! 
Your Food is our Command.

In deze Foodbook geven we je de vrijheid om zelf te kiezen. In ons aanbod hebben we room 
service, event catering & Le Palmier.

VOORWOORD
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Elke  Greenhouse “bewoner” kan catering bestellen (Greenhouse gaat niet na wie 
hier al dan niet voor bevoegd is). Bestellingen kunnen worden geplaatst vanaf 15 euro 
(excl btw) en dit minimaal 2 werkdagen op voorhand.  
De annulatievoorwaarden vind je terug op p. 48.

Voor het plaatsen van je bestelling: 

be-f-cateringgreenhouse@be.issworld.com

Bij de plaatsing van je bestelling, vergeet niet om onderstaande zaken te vermelden:
• Naam organisatie
• Naam contactpersoon
• Facturatiegegevens
• PO-nummer
• Catering wens
• Datum & uur
• Locatie

Heb je nog andere vragen naar meer bijzondere catering, een menu op 
sterrenniveau, ...?

Neem dan zeker gerust contact op met onze chef via bovenstaand e-mailadres.

RESERVEREN
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ROOM SERVICE

De aanlevering van de bestelde catering op een bepaalde plek op een bepaald uur.
De catering zal worden klaargezet op een bedieningsmeubel. Na het event zal dit worden opgehaald.
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COFFEE BREAK
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STANDAARD COFFEE BREAK

Koffie & thee
Fruitsap
Koekjes
Plat en bruisend water

HEALTHY COFFEE BREAK

Koffie & thee
Smoothie
Fruitsalade
Notenmengeling
Plat en bruisend water

COFFEE BREAK

Prijs
€ 4,50 excl. BTW p.p.

Prijs
€ 6,00 excl. BTW p.p.

Bediening is niet inbegrepen.
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ONTBIJT
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FRANS ONTBIJT

Croissant, broodje, 
zoet en hartig beleg, koffie & fruitsap

NORDIC ONTBIJT

Broodjes assortiment
Ontbijtkoek
Zoet en hartig beleg (oa een visgerecht) 
Yoghurt
Muesli
Koffie & fruitsap

ONTBIJT

Prijs
€ 6,50 excl. BTW p.p.

Prijs
€ 9,00 excl. BTW p.p.

Bediening is niet inbegrepen.
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BROODJESLUNCH
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STANDAARD BROODJESLUNCH

3 x ½ belegde broodje met standaard beleg
Koffie, water en frisdrank

LUXE BROODJESLUNCH

Assortiment broodjes (3 st.) 
Koffie, water en frisdrank

BROODJESLUNCH

Prijs
€ 7,50 excl. BTW p.p.
(incl. dranken: € 9,00 excl. BTW)

Prijs
€ 10,50 excl. BTW p.p.
(incl. dranken: € 12,00 excl. BTW)

Side plate: salad
suppl € 5,00

Side plate: salad
suppl € 5,00

Bediening is niet inbegrepen.
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NORDIC BROODJESLUNCH

Assortiment broodjes (3 st.) met een 
Scandinavische toets
Koffie, water en frisdrank

BROODJESLUNCH

Prijs
€ 13,50 excl. BTW p.p.
(incl. dranken: € 15,00 excl. BTW)

Side plate: salad
suppl € 5,00

OPEN BROODJESLUNCH

Open belegde broodjes met side dish (slaatje)
Koffie, water en frisdrank

Prijs

€ 20,00 excl. BTW p.p.

Bediening is niet inbegrepen.
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RECEPTIES
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DRINKS

Bier
Wit- en rood wijn
Cava
Frisdrank 
Chips en nootjes

RECEPTIES

Prijs
€ 9,00 excl. BTW p.p.

Kar gevuld met bovenstaande dranken, geleverd ter plaatse.

Optioneel: bediening € 39,5/ uur met een min. van 4u.
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ADD-ONS
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Koffiekoek
Gearomatiseerd water
Fruitsap/smoothie
Fruitmand (per persoon)
Cake (per persoon)
Champagne (fles)
Proseco (fles)
Yoghurt (per persoon)
Fruitsalade (per persoon)
Dessert assortiment (per persoon)
Soep
Verjaardagsaart (vanaf 4 personen) 
Pannenkoeken
Bediening (per uur)

ADD-ONS

€ 1,50
€ 1,00
€ 2,90
€ 3,00
€ 2,50
€ 30,00
€ 20,00
€ 2,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 3,00
€ 39,50
€ 25,00

Prijs excl. BTW

Staantafel (per stuk)
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EVENT CATERING
De opstelling van catering (al dan niet met bediening) in de voorziene event ruimte op het afgesproken uur. 
Na het event wordt alles opgehaald.
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ONTVANGST & PAUZES
CONFERENCE
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DRANKEN

Koffie Nespresso
Assortiment thee
Frisdranken
Homemade ice tea
Plat en bruisend water

BEFORE NOON - VERSNAPERING

Mini-koffiekoek
Speciale cake
Croissant
Fruitmand

CONFERENCE ONTVANGST & PAUZES

Prijs
€ 5,50 excl. BTW p.p.

Prijs
€2,50 excl. BTW p.p.

Bediening is niet inbegrepen.
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AFTERNOON - VERSNAPERING

Brownie
Donut
Mueslireep/ Power bar
Fruitmand

CONFERENCE ONTVANGST & PAUZES

Prijs
€2,50 excl. BTW p.p.

Bediening is niet inbegrepen.
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CONFERENCE ONTBIJT
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REGULAR

Mini-koffiekoeken/ klassieke pistolets/ 
Mini-croissants
Mini confituurpotjes yoghurt - granola - coulis
Ham/ kaas
Confituur
Fruitmand (volgens seizoen)

EXCLUSIVE

Mini-koffiekoeken/ klassieke pistolets/ Mini-croissants
Zout & zoet beleg
Mini confituurpotjes yoghurt - granola - marmelade
Fruitmand (volgens seizoen)
Breakfast beans, bacon & sausages
Scramble egg
American pancakes with maple syrup
Oeuf en cocotte (nature/ zalm/ à l’italien)
 Baguette française
 Zuurdesembrood

CONFERENCE ONTBIJT

Prijs
€ 10,50 excl. BTW p.p.

Prijs
€ 16,50 excl. BTW p.p.

Bediening is niet inbegrepen.
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CONFERENCE CATERING
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DRANKEN
Gearomatiseerd water
Plat en bruisend wter
Frisdranken
Fruitsap
Koffie Nespresso 
Pure Leaf - thee

CONFERENCE CATERING

Prijs
€ 5,50 excl. BTW
(op basis van 1u)

Optioneel:
Cava
Witte wijn
Rode wijn

€ 6,00 excl. BTW

Bediening is niet inbegrepen, maar wel noodzakelijk.
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SALADS & SANDWICHES
SALADES:
Salade met gemarineerde zalm/ Granny smith/ 
curry dressing
Salade met tomaat mozzarella/ Bresaola ham/ truffel 
vinaigrette
Salade Caesar/ gerookte kippenfilet
Sushi & sashimi

BROODJES:
Assortiment broodjes, wraps & beleg

DESSERTJES:
Fruitsalade
Assortiment fijne mini-gebakjes

CONFERENCE CATERING

Prijs
€ 26,95 excl. BTW p.p.

Bediening is niet inbegrepen, maar wel noodzakelijk.
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SANDWICHES
Belegde broodjes - 4pp

Broodsoorten:
mini-waldkorn - wraps - sandwiches - pistoletjes - sesam - tijger 
- ...

Beleg:
Mozzarella/ pesto/ rucola
Américain/ pikant sausje/ ui & augurk
Caesar/ gerookte kip/ cheddar/ Iceberg sla
Kruidenkaas/ gerookte zalm/ veldsla
Kip curry/ oosterse garnituur

Supplementen:
Soep + garnituren
Dessert (chocomousse, crème brûlée, pana cotta
Salad bar (klassieke saladbar & rauwkost + sauzen & 
dressings)

CONFERENCE CATERING

Prijs
€ 11,00 excl. BTW p.p.

Prijs
€ 3,25 excl. BTW p.p.

€ 3,25 excl. BTW p.p.
€ 5,00 excl. BTW p.p.

Bediening is niet inbegrepen, maar wel noodzakelijk.
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CONFERENCE RECEPTIES
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STANDAARD RECEPTIE
DRANKEN:
Cava
Witte wijn
Rode wijn
Frisdranken
Fruitsap
Plat en bruisend water

FINGERFOOD:
Gerookte amandelnoten
Broodsticks met tapenade
Bordjes met fijne charcuterie

HAPJES:
Sushi rolls met wasabi dip
Tartaar van Belgisch rundsvlees met krokant van sesam
Soepje van de chef
Scampi met een duivelsausje
Kort gebakken rib eye/ fleur de sel/ notensla/ 
pijnboompitjes
Pana cotta van Gentse “neuzekes” cuberdons

CONFERENCE RECEPTIES

Prijs
€ 35,50 excl. BTW p.p.
(op basis van 2u)

De voorgestelde hapjes zijn voorbeelden. Onze chefs werken met seizoens- en marktgebonden producten. 
Vraag gerust naar ons hapjesaanbod binnen de opgegeven prijzen die op dit moment met de grootste zorg worden bereid!

Bediening is niet inbegrepen, maar wel noodzakelijk.
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LUXE RECEPTIE
DRANKEN:
Cava
Witte wijn
Rode wijn
Pils
Frisdranken
Fruitsap
Plat en bruisend water
* Champagne (€ 75,00/fles)

FINGERFOOD:
Gerookte amandelnoten
Broodsticks met tapenade
Bordjes met fijne charcuterie

HAPJES:
Tartaar van huisgemarineerde zalm met Granny smith en curry
Suikerspin van eendenlever en psitache
Soepje van de chef
Sint-Jacobsvrucht en Gandaham
Lamsrack/ ratatouille
Explosie van chocolade/ macarons

RECEPTIES

Prijs
€ 46,50 excl. BTW p.p.
(op basis van 2u)

De voorgestelde hapjes zijn voorbeelden. Onze chefs werken met seizoens- en marktgebonden producten. 
Vraag gerust naar ons hapjesaanbod binnen de opgegeven prijzen die op dit moment met de grootste zorg worden bereid!

Bediening is niet inbegrepen, maar wel noodzakelijk.
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SITTING DINERS
CONFERENCE
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APERITIEF
Cava
Vruchtensap
2 hapjes volgens seizoensaanbod

CONFERENCE SITTING DINERS 
3 GANGEN 
€ 55,00 P.P.

DRANKEN AAN TAFEL
Witte wijn
Rode wijn
Plat en bruisend water
Koffie & thee-assortiment
Bokalen gevuld met snoepgoed

Bediening is niet inbegrepen, maar wel noodzakelijk.



32

SUMMER
Wachtbordje van de chef
Zuiderse bouillabaisse met kreeft
Gegrilde grietfilet - snijboontjes - beurre blanc van basilicum
Mousse van Valrhone - meringue - kleine vruchtjes

Wachtbordje van de chef
Salade van grijze garnaal - tomaat - suikersla - langoustine
Kabeljauwhaasje - karnemelkpuree - strandmosseltjes - jonge prei
Gebakje van chocolade - passie - banaan interieur

€ 55,00 P.P.

De voorgestelde menu’s zijn voorbeelden. Onze chefs werken met seizoens- en marktgebonden producten. 

CONFERENCE SITTING DINERS 
3 GANGEN 

Bediening is niet inbegrepen, maar wel noodzakelijk.
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AUTUMN
Wachtbordje van de chef
Warme bosduiffilet - kastanje crème - hanenkammen - saus van bosbesjes
Ree filet - gebrande ui - zoete aardappel - krokant van schorseneer - saus van Ton-
ka-bonen
Lepel biscuit met mango mascarpone

Wachtbordje van de chef
Eend in drie bereidingen: gerookt - terrine - cox appeltje met gebakken eendenlever
Fazantenfilet - crème van zwarte beuling - gebakken witloof - schorseneren
Panna cotta van rabarber - veenbes - brownie

€ 55,00 P.P.

CONFERENCE SITTING DINERS 
3 GANGEN 

De voorgestelde menu’s zijn voorbeelden. Onze chefs werken met seizoens- en marktgebonden producten. 
Bediening is niet inbegrepen, maar wel noodzakelijk.
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WINTER
Wachtbordje van de chef
Gegrilde kwartel - gerookte eend - schorseneer - truffelvinaigrette
Op lage temperatuur gegaarde zwartpootkip “vol-au-vent” - pont neuf aardappel
Fantasie van “neuzekes”

Wachtbordje van de chef
Carpaccio van hert - confit van pompoen - beukenzwammen - stroop van Madeira 
Pot-au-feu van kalfsvlees en kalfszwezerik - Morilles - vergeten groeten - 
Vitelotte
Duizendblad van appel en nougatine-ijs

€ 55,00 P.P.

De voorgestelde menu’s zijn voorbeelden. Onze chefs werken met seizoens- en marktgebonden producten. 
Bediening is niet inbegrepen, maar wel noodzakelijk.

CONFERENCE SITTING DINERS 
3 GANGEN 
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SPRING
Wachtbordje van de chef 
Sint-Jacobsvruchten - langoustine - zeespinazie - schuim van grijze garnaaltjes
Filet van Belgisch rundsvlees - zwezerik - sjalotten - jonge spinazie - polder-
aardappelen
Aardbeien uit Melsele met chocoladedip en ijspralines

Wachtbordje van de chef
Fantasie van Mechelse asperges ‘op z’n Vlaams’ - anno 2017 - Toscane
Tagliata van Belgisch blauw - notensla - fleur de sel - kaaschaafsels
Sangria van “stekelbezen” & Manchat thee

€ 55,00 P.P.

De voorgestelde menu’s zijn voorbeelden. Onze chefs werken met seizoens- en marktgebonden producten. 
Bediening is niet inbegrepen, maar wel noodzakelijk.

CONFERENCE SITTING DINERS 
3 GANGEN 
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WHITE SIGNATURE
Met White Signature toveren wij kleur, smaak en originaliteit op het bord van uw medewerkers en gasten.
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DRANKEN
Cava “Manola Ray”
Cava Manolo Ray Brut bestaat uit een assemblage van Parellada, Xarel-Lo en Macabéo. 

Manolo Ray is een jonge cava met een sterke persoonlijkheid, vaalgele kleur en een fijne mousse van bubbels. Fruitig in de neus 

met een intsens aroma. Haar evenwichtige structuur, elegantie en sensorische rijkdom vormen een onmiskenbare persoonlijk-

heid.

* Champagne kan voorzien worden op aanvraag. Deze worden per fles aangerekend: € 75,00

Witte wijn - 2015 Pouilly-Fumé “Les Cris” - Domaine Alain Cailbourdin
Deze wijn is geoogst op een van de beste hellingen met kalksteenondergrond Zuidwest gericht. “Cris “ is de plaatselijke term 

voor “kalksteen”. 

Elegante aanzet, gevolgd door aromatische fruitige tonen van ananas, citrusvruchten en mineralen. 

De uitstekende balans tussen de geur en de concentratie in de mond wordt verworven door een perfecte rijpheid van de druiv-

en.

Rode wijn - 2014 Château Lestage Simon - Cru Bourgeois Haut-Médoc
Château Lestage Simon ligt in Saint - Seurinde-Cadourne, een buur van de grote wijngaarden van Saint-Estèphe,  het terroir 

is complex en gevarieerd. De 40 hectare van het kasteel zijn gelegen op percelen langs de rivier en op een zandstenen plateau 

in het binnenland. De wijn is soepel, goed gebouwd, de tannines worden mooi ondersteund door een mooie evenwichtige 

structuur.

67% Merlot, 37% Cabernet Sauvignon, 1% Petit Verdot

Vinfiactie per perceel in inox thermogeregelde cuves 

Tafel waters - Koffie & Pure Leaf thee

WHITE SIGNATURE DINER
€ 85,00 PP

De voorgestelde menu’s zijn voorbeelden. Onze chefs werken met seizoens- en marktgebonden producten. 
Bediening is niet inbegrepen, maar wel noodzakelijjk.
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MENU
Voorgerecht
Tartaar van zeebaars / Gel van dashi met yuzu / Wakame-zeewier / zeekraal /  Kroepoek van inktvisinkt / Ge-

marineerde rammenas / Sesam /  Eetbare viooltjes.

Tussengerecht
Gerookte eend / Fregola sarda met tartaar met courgette / Rode biet / Gemarineerde venkel /  Radijs / Crème van 
zure room /  Gel van verveine en paarse shiso /  Zeste van sinaasappel/   Oostindische kers

Hoofdgerecht
Filet van hert / Groene kool /  Boschampignons met salie / Rondjes gratin van pastinaak / Crumble van hazelnoot 
/  Jus met ras-el-hanout /  Salad pea

Nagerecht
Appel gestoofd met kaneel en calvados / Chocoladebrownie / Quenelle van lavendel en witte chocolade /  Gel van 
zure appel /  Crumble van bastogne, kaneel en gevriesdroogde framboos / Spinnerag van suiker /  Apple blossom / 
Atsina kress

WHITE SIGNATURE DINER
€ 85,00 PP

De voorgestelde menu’s zijn voorbeelden. Onze chefs werken met seizoens- en marktgebonden producten. 
Bediening is niet inbegrepen, maar wel noodzakelijk.
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WALKING DINERS
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STANDAARD DINER
DRANKEN:
Cava
Vruchtensap
Witte wijn
Rode wijn
Plat en bruisend water
Buffetje met koffie & thee-assortiment en bokalen gevuld met 
snoepgoed
* Champagne aan € 75,00 / fles

GERECHTJES:
Tartaar van Belgisch rund met kwarteleitje en krokant van sesam
Tataki van tonijn - wasabimayo - zeewier - gember
Tournedos van zeeduivel - vanille - rode wijn
Rib eye van kalf - tuinbonen - linzen - shi take
Creatie van “neuzekes” en ijspralines
Chocoladegebakje

WALKING DINER

Prijs
€ 50,00 excl. BTW p.p.

De voorgestelde menu’s zijn voorbeelden. Onze chefs werken met seizoens- en marktgebonden producten. 
Bediening is niet inbegrepen, maar wel noodzakelijk.
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LUXE DINER
DRANKEN:
Cava
Vruchtensap
Witte wijn
Rode wijn
Pils
Plat en bruisend water
Buffetje met koffie & thee-assortiment en bokalen gevuld met 
snoepgoed
* Champagne aan € 75,00 / fles

GERECHTJES:
Carpaccio van Sint-Jacobsvrucht & langoustine - 
sinaasappel
Vitello tonato - gemarineerde tonijn - appelkapper
Salade Caprese - balsamico - basilicum
Bressekip - waterzooi van bladspinazi & chardonnay - 
gedroogde Gandaham
Rijstpap met bruine suiker
Orange Givre

WALKING DINER

Prijs
€ 50,00 excl. BTW p.p.

De voorgestelde menu’s zijn voorbeelden. Onze chefs werken met seizoens- en marktgebonden producten. 
Bediening is niet inbegrepen, maar wel noodzakelijk.
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OPEN FLAME
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DRINKS
Cava
Vruchtensap
Witte wijn
Rode wijn
Plat en bruisend water
Buffetje met koffie & thee-assortiment en bokalen gevuld met snoepgoed
* Champagne aan € 75,00 per fles

OPEN FLAME
€ 55,00 PP

GRILLMASTER
Blauwbaard mossel en clams in lookboter
Zwaardvis gegrild met sinaas-boter
Argentijnse rib eye - fleur de sel
Reuze vleesspies (kip-lam-rund-mergueze-groenten)

De voorgestelde menu’s zijn voorbeelden. Onze chefs werken met seizoens- en marktgebonden producten. 
Bediening is niet inbegrepen, maar wel noodzakelijk.
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SIDE DISHES
Sweet potatoes met guacamole (warm)
Maïskolf met grof zeezout en boter
Pickled onions
Bloemkool veldsla rozijnen
Asperges
Venkel granaatappelsla
Bonen rode ui sla
Tarwe kikkererwten sla

OPEN FLAME
€ 55,00 PP

DESSERT
Sweet Sins
“Make your own” Ice cream station - toppings

De voorgestelde menu’s zijn voorbeelden. Onze chefs werken met seizoens- en marktgebonden producten. 
Bediening is niet inbegrepen, maar wel noodzakelijk.
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EXTRA’S & VOORWAARDEN
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EXTRA’S & VOORWAARDEN

EXTRA’S & VOORWAARDEN
Indexatie:
Indexatie jaarlijks op 1 januari met als eerste datum 01/01/2021

• Met als basis de personeel/horeca index van oktober 2019

• Met als basis de consumptieprijsindex van oktober 2019

Bestelprocedure & annulaties
• Grotere bestellingen & events zo veel als mogelijk minimaal 14 dagen voor de dag van het event mededelen

• Ten laatste woensdag voor de referentieweek een eerste indicatie van de gewenste catering door te geven

• Definitieve bestelbon 24u op voorhand overmaken aan onze diensten

• Voor kleine bestellingen kunnen aanpassingen nog de dag zelf, maar met maximum van 10%

• Bij annulaties worden de reeds gemaakte kosten aangerekend

• Bij annulaties de werkdag voor het event of de dag van het event zelf, zullen de kosten worden aangerekend aan 

100% van de offerteprijs

• Bij verdwijnen van servies, kan dit aangerekend woden aan de aankoopprijs +30%

Klachten & opmerkingen
• Eventuele opmerkingen over de geleverde cateringprestaties dienen te gebeuren binnen de twee werkdagen na de 

prestatie

Greenhouse zorgt voor
• infrastructuur

• statafels

• opkuis van infrastructuur & alle materialen eigen aan Greenhouse


