


Appeltjes van oranje

Vaak wordt ons gevraagd  
wat er allemaal mogelijk is.  

Ons antwoord? Alles!

We zorgen iedere dag voor een heerlijke lunch in onze 

‘Kantine’ in de Spinnerij in Enschede én we verzorgen 

bijzondere catering. Wil je een intieme bijeenkomst met 

alle aandacht voor jou en jouw gasten? Of een grootse 

borrel waarbij we juist meer op de achtergrond blijven? 

Geen probleem. We denken graag met je mee zodat 

jouw event een groot succes wordt.



Natuurlijk zijn we nergens zonder ons dreamteam. Samen zorgen 

we ervoor dat alles tot in de puntjes geproefd en verzorgd is.

Team

Anna-Sophie

Evelien

Silke

Jonne



Love at
irst bitef

Appeltjes van oranje
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Koffie en Thee

Koffie per liter €    

Thee per liter (Clipper) €   

Infused water per liter (bijv. Met munt/citroen of sinaasappel/munt)

Uiteraard geleverd met alle  

koffie benodigdheden. We  

werken uitsluitend met koffie  

van ‘KO Koffie’. Koffiebranders  

gevestigd in Spinnerij 

Oosterveld.

Iets lekkers erbij

Mini petit four €    

Petit four €     

Gebak €     

Krentenwegge €     

Bovenstaand geeft alleen het formaat aan. Vaak maken we een mix 

van bananencake, brownie en rocky road. Liever iets anders?  

Kijk dan bij ‘taarten’. 

Onze prijzen
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Taarten

Worteltjestaart €     

Oreo cheesecake €     

Appel/havermout (met slagroom) €  

Kitkattaart €      

Bastogne cheesecake €    

Brownietaart met frambozentopping €  

Slagroomtaart €     

Blauwe bessen tulband met topping   

Oreo lolly €      

 

Onze taarten zijn voor 12 personen. Liever meer of minder?  

Neem even contact op! Graag gesneden? Dan rekenen we  

een kleine toeslag. 



Appeltjes van oranje

Frisdranken

Frisdrank per blikje (300ml) €   

Frisdrank per flesje (500ml) €   

Frisdrank per fles (liter) €    

Keuze uit: 

Coca Cola, Coca Cola Zero, Fuzetea (meerdere smaken), Fanta, Ginger 

Ale, Tonic/Bitter Lemon, Chaudfontaine Blauw, Chaudfontaine Rood

Ontbijt
Een ontbijt bestaat uit:    

Desembrood (plakken) met divers beleg

Een versgebakken croissantje met roomboter en jam

Een gekookt eitje (met zout)

Yoghurt met huisgemaakte granola en fruit

Melk en jus d’orange    

       

De (fris)dranken worden op basis van nacalculatie doorberekend
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Lunch
Brons 

Twee versgebakken broodjes divers belegd

Een soepje

Melk en jus d’orange

Zilver 

Twee versgebakken broodjes divers belegd

Een soepje

Een divers belegde wrap

Melk en jus d’orange

Goud 

Drie versgebakken broodjes divers belegd

Een soepje 

Een divers belegde wrap

Yoghurt’je met huisgemaakte granola en vers fruit 

Melk en jus d’orange

 

Wij werken uitsluitend met versgebakken desembrood van bakkerij 

Nollen. Liever wat anders? Informeer naar de mogelijkheden! 

Optioneel

Krentenbroodje €    

Smoothie €     

Karnemelk €     

Handfruit €       

(Altijd seizoensgebonden. Aardbeien, appel, banaan en/of druiven, gepresenteerd in een fruitschaal)

brons

zilver

goud



Appeltjes van oranje

Borreltijd
Bier (Grolsch) €     

Bier (Radler) €    

Bier (Speciaal) €    

Wijn (Rood/wit/rosé) €    

Fris  €       

De (fris)dranken worden op basis van nacalculatie doorberekend.

Lekker voor erbij

Nootjes/zoutjes €    

Hapjes       

(schaal á 30 stuks, combinatie  

van vis/vlees en vega)  

Luxe hapjes      

Charcuterie planken     

(met diverse hammetjes, kaasjes,   

toastjes, fruit, olijven en nootjes)  
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Een snelle hap of uitgebreid 3-gangen diner? Geserveerd aan tafel of 

als buffet? Kan natuurlijk! Neem vrijblijvend contact met ons op voor de 

mogelijkheden. 

Babyshower en High tea 

Diner

Diverse mogelijkheden 

Taartje naar keuze (bijv. Worteltjestaart, cheesecake, appel/havermout e.d)

Scones met clotted cream en lemon curd 

Oreo-verrassing met veel kleurige sprinkles 

Sandwiches/broodjes divers belegd 

Hartig taartje

Divers belegde wrap 

 

Wil je gebruik maken van onze theepotten en theekopjes? Dat kan!



Styling
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Styling

Vind je het leuk als we ook de tafel komen dekken? We hebben 

diverse styling thema’s: Roze, Blauw, Wit en Groen. Altijd met servies, 

bestek en verse bloemen. Optioneel kunnen wij ook de ballonnen en 

slingers verzorgen.

 

Alleen styling (vanaf 10 personen)   

In combinatie met een diner/high-tea    

babyshower of andere catering

 €     



Spullen 

Biertafelsets (1 tafel, 2 bankjes)   

Bar      

Koelkarren (incl.ijs) €   

Statafels €      

Tafelkleden (wit of kant)€    

Glazen (bier, wijn, fris of      

champagneflutes)     

Overig servies in overleg 

 

Personeel  

We kunnen ook voor jou rondlopen met hapjes en/of we schenken  

drankjes in tijdens jouw evenement.

Wil je iets reserveren, een catering op maat of liever op een externe

locatie? Neem contact met ons op! Ook als je speciale dieetwensen hebt 

houden wij daar graag rekening mee. Hiervoor rekenen we een kleine 

toeslag.

info@appeltjes-van-oranje.nl

www.appeltjes-van-oranje.nl 

06 - 13 53 14 64 (Anna-Sophie)  | 06 - 43 04 17 21 (Evelien)

Huren

Reserveren



See you
soon


