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Parkrestaurant De Waard / 
catering / lunch / ontbijt / 
diner / koffie / buffet / 
evenementen / ontmoeten op 

Industriepark Kleefse Waard 
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evenementencatering 
 
Deze keuzekaart maakt duidelijk wat je kunt bestellen in zowel restaurant De Waard als op 
jouw locatie.  
 
restaurant De Waard 
 
De Waard is open op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 15.30 uur. Je kunt er de hele dag 
terecht voor koffie, snacks, soep en lunch. We vinden het belangrijk dat de producten 
betaalbaar zijn: voor een nette prijs kun je lekker en gezond eten in De Waard. 
 
Catering 
De Waard verzorgt graag de catering bij jouw bijeenkomst. Of het nu gaat om koffie en thee 
bij een vergadering, een uitgebreide lunch voor je gasten of een compleet verzorgde borrel: 
De Waard regelt het! In deze keuzekaart vind je de verschillende mogelijkheden. Heb je 
wensen die niet in deze keuzekaart staan? Laat het ons dan weten, wij werken het graag uit. 
 
Evenementen 
Naast eten en drinken kun je in De Waard ook werken, vergaderen en evenementen 
organiseren. De Waard beschikt over 100 m2 kant-en-klare evenementenruimte, die 
verkleind of uitgebreid kan worden. Combinaties met ontbijt, koffie, lunch, een borrel en/of 
diner zijn uiteraard mogelijk. Voor evenementen (meer dan 50 personen) maken we graag 
een passend voorstel op maat.  
 
Kijk ook eens op ipkw.nl/dewaard! 
 
Bestellen 
Per productgroep is aangegeven of het minimaal 24 of 48 uur van tevoren besteld dient te 
worden.  
 
Zie pagina 19 voor alle voorwaarden waaronder het annuleren en wijzigingen van 
bestellingen. 
 

contact 
 
Alles uit deze keuzekaart kan rechtstreeks worden besteld bij De Waard via 
dewaard@ipkw.nl of 06 57 43 10 53. 
 
Wil je gebruikmaken van een vergaderruimte, ben je van plan een bijeenkomst te 
organiseren in De Waard of op jouw locatie? Neem dan contact op via events@ipkw.nl of 
(026) 384 46 46. 
  



3 
 

inhoud 
 
dranken ................................................................................................................................. 4 

koffie en gebak ...................................................................................................................... 6 

lunches .................................................................................................................................. 7 

hapjes ..................................................................................................................................11 

borrelplanken .......................................................................................................................12 

diner buffetten ......................................................................................................................13 

ontbijten ...............................................................................................................................15 

maaltijden .............................................................................................................................16 

voorwaarden ........................................................................................................................18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

dranken 
Minimaal 24 uur van tevoren bestellen 
Met uitzondering van dranken en frisdranken, altijd beschikbaar 
 
 
Dranken  
Flesje Heineken 2,20 
Flesje Heineken 0% 2,20 
Glas wijn 2,80 
Droge witte, zoete witte, rosé of rode wijn  
  
Frisdranken  
Coca-Cola 2,10 
Coca-Cola light 2,10 
Chaudfontaine rood 2,10 
Chaudfontaine blauw 2,10 
Fanta Orange 2,10 
Sprite 2,10 
Appelsap 2,10 
Lipton-ice tea 2,10 
Lipton Green 2,10 
Schulpsappen 2,45 
Smoothies 2,45 

 
Welkomstdrankjes met of zonder alcohol:  
te bestellen vanaf 25 personen 
 

 

Prosecco 3,75 
Prosecco alcoholvrije variant 3,75 
Prosecco vlierbloesem 4,25 
Prosecco vlierbloesem alcoholvrije variant 4,25 
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Drank op afkoop (bier, wijn en fris) 
Te bestellen vanaf 10 personen 

Prijs per persoon 

1 uur onbeperkt  
2 uur onbeperkt 

10,00 
12,50 

4 uur onbeperkt 14,50 
  
  
Fris op afkoop 
Te bestellen vanaf 10 personen 

Prijs per persoon 

1 uur onbeperkt  
2 uur onbeperkt 

7,50 
10,00 

4 uur onbeperkt 
 

12,25 

Aangebroken flessen worden meegerekend  
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koffie en gebak 
Minimaal 24 uur van tevoren bestellen 
 
Bij de koffie en thee worden disposables meegeleverd, dit is inclusief melk en suiker 
 
Koffie, thee en smaakwater combi op afkoop 
Te bestellen vanaf 10 personen 

Prijs per persoon 

1 uur onbeperkt  
2 uur onbeperkt 

2,50 
4,20 

4 uur onbeperkt 7,35 
8 uur onbeperkt 12,60 
  
Koffie en thee per kan Prijs per stuk 
Kan koffie  18,90 
Kan thee  15,75 
Een kan koffie/thee is goed voor 12 koppen  
  
Smaakwater tap 4,70 
Bronwater in diverse smaken als munt/citroen, meloen/framboos en 
sinaasappel/munt  

 

Een tap is goed voor ongeveer 30 glazen 
 

 

Zoetigheden Prijs per stuk 
Caramel pecan zeezout koek (vegan) 2,75 
Bananenbrood (vegan) 2,50 
Roze koek (vegan) 4,25 
Orange brownie (vegan) 4,00 
Caramel brownie 1,75 
Luxe plaatgebak 1,75 
Verse granen mueslikoek 2,65 
Puddingbroodje 2,40 
Grote muffin 2,65 
Mini muffin 1,85 
Mix van mini boterkoek en brownies 1,00 
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lunches  
Onderstaande lunches kunnen besteld worden met een minimale afname van 5 stuks per 
soort. Minimaal 24 uur van tevoren bestellen. 
 
 
Lunches worden geserveerd in duurzame tasjes of schalen 
 

 

 Prijs tot 50 personen 
Vegetarische varianten  
  
Lunch A 8,75 
Zacht broodje zonnepit brie-sla-walnoten- honing 
Zacht broodje pulled mushroom-sla-truffelmayonaise 
Krentebol-roomboter 
Schulpsap 

 

           
Lunch B 9,75 
Baquette pittige mangohummus-sla-mango 
Bietenwrap brie-walnoten-sla-honing 
Schulpsap 

 

  
Lunch C 9,75 
Baquette boerenomelet-sla-chilimayonaise 
Oesterzwamwrap pulled mushroom-sla-truffelmayonaise 
Schulpsap 

 

  
Lunch D 9,75 
Baquette oude kaas-sla-gekonfijte uitjes-mosterddressing 
Boerensandwich tomato american-sla-gegrilde groenten  
Schulpsap 

 

  
Lunch E 9,75 
Baquette geitenkaas-sla-walnoten-honing 
Boerensandwich baba ganoush-sla-gegrilde groenten 
Schulpsap 

 

  
Lunch F 9,75 
Baquette gorgonzola-sla-appel-honing 
Oesterzwamwrap-sla-mushroomcarpaccio-truffelmayonaise 
Schulpsap 

 

  
Lunch G 9,75 
Baquette pulled mushroom-sla-truffelmayonaise 
Wrap crispy chicken-sla-chilimayonaise 
Schulpsap 
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Veganistische varianten  
  
Lunch H 10,25 
Gouda kaas-sla-gekonfijte ui-chilimayonaise 
Bietenwrap-linzensalade-adukibanbonen 
Schulpsap 

 

  
Lunch I 10,25 
Baquette pompoenspread-sla-gegrilde groente 
Rode bietenwrap-sla-chrispy chicken-mangohummus 
Schulpsap 

 

  
Lunch J  
Spinaziebun-sla-pulled oesterzwam-kikkererwtenspread-veganmayonaise 
Bietenwrap-rode koolrozijnspread-geitenkaas 
Schulpsap 

10,25 

  
  
Vlees varianten  
  
Lunch K 8,50 
Zacht broodje zonnepit brie-sla-walnoten-honing 
Zacht broodje boerenham-sla-honingmosterddressing. 
Krentenbol-roomboter 
Schulpsap 

 

  
Lunch L 9,50 
Baquette-sla-tomaat- komkommer-ei-boerenham-kaas 
Wrap-gerookte kipfilet-spek-sla-ei-chilimayonaise 
Schulpsap 

 

  
Lunch M 9,50 
Baquette runderrookvlees-huttenkäse-sla-tomaat 
Boerensandwichbruin-sla-kipfilet-mango-kerriemayonaise 
Schulpsap 
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Bij salades (lunch)  
  
Salade caprese (vega) 
Gemengde sla-zongedroogde tomaat-pesto-caprese-olijfolie 

6,25 

  
Salade pulled mushroom (vegan) 
Gemengde sla-zongedroogde tomaat-truffelmayonaise-komkommer-pulled 
mushroom 

6,25 

  
Salade oesterzwamcarpaccio (vegan) 
Gemengde sla-zongedroogde tomaat-truffelmayonaise-komkommer-
oesterzwamcarpaccio-oesterzwam 

6,25 

  
Groene salade (vegan) 
Gemengde sla-zongedroogde tomaat-komkommer-olijven- gegrilde groenten-olijfolie 

6,25 

  
Huisgemaakte tonijnsalade  
Gemengde sla-komkommer-ui-paprika-gepofte tomaat-zeezoutbrood 

6,25 

  
Salade carpaccio 
Gemengde sla-zongedroogde tomaat-komkommer-pepita pitten-geraspte kaas-
pesto-truffelmayonaise 

6,25 
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los bij te bestellen (bij de lunch)  
Snacks/zoetigheden minimaal 48 uur van tevoren bestellen 
 

Dranken Prijs per stuk 
Schulp sappen (sinaasappel, appel, appel/cranberry, appel/frambozen) 2,45 
Smoothie (aardbei/banaan, mango/passievrucht) 2,45 
Pak melk (goed voor 5 glazen) 2,75 
Frisdranken  zie assortiment pagina 4 2,10 
Flesje Chaudfontaine 2,10 
Blikje chocomelk 2,10 
Blikje Fristi 2,10 
  
Warme snacks  
Kaasbroodje 2,25 
Broodje kroket 2,50 
Broodje kroket (vegan) 2,75 
Broodje groentekroket (vega) 3,00 
Pizzabroodje 2,75 
Pizzabroodje (vega) 2,75 
Saucijzenbroodje 2,25 
Saucijzenbroodje (vegan) 3,00 
Saté broodje (vegan) 3,25 
Frikandelbroodje 2,50 
Pea quiche (vegan) 3,50 
Diverse soepen (wisselende dagsoepen) 2,75 
  

 
Zoetigheden  Prijs per stuk 
Caramel pecan zeezout koek (vegan) 2,75 
Bananenbrood (vegan) 2,50 
Roze koek (vegan) 4,25 
Orange brownie (vegan) 4,00 
Caramel brownie 1,75 
Luxe plaatgebak 1,75 
Verse granen mueslikoek 2,65 
Grote muffin 2,65 
Mini muffin 1,85 
Mix van mini boterkoek en brownies 1,00 
Puddingbroodje 2,40 
Stuk handfruit 1,30 
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hapjes 
Minimaal 48 uur van tevoren bestellen met en minimale afname van 30 hapjes. 
 

Prijs per hapje 
Diverse luxe koude hapjes  
Ook vegetarisch of veganistisch te bestellen 

1,75 

Voorbeeld: gevuld poffertje met roomkaas en gerookte zalm, tramezzino filet 
Americain, tramezzino kip kerrie, gevuld eitje, meloen met rauwe ham  
Gemaakt van streekproducten 

 

  
Warme bittergarnituur (vega) 1,60 
Old Amsterdam bitterbal-groente bitterbal-rode bieterbal-  
  
Warm bittergarnituur (vegan) 1,60 
Ebi fried vegan garnaal-draadjesvlees vegan bitterbal- vegan loempia-  
  
Warme bittergarnituur 0,80 
o.a. nasihapje-bamihapje-bitterbal-kipnuggets-kaassoufflé  
  
Mini quiches 2,05 
In verschillende smaken (vega/vegan mogelijkheden)  
  
Nacho’s 3,50 
Nacho’s uit de oven-kaas-crème fraîche-verse avocadodip 
Per schaaltje á 1 personen  
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borrelplanken 
Minimaal 48 uur van tevoren bestellen 
 
De hapjes worden geserveerd op suikerriet bordjes  
Prijzen zijn per bordje, 1 bordje is voldoende voor 1 persoon. 
 
 Per persoon 
Mixed plank 5,50 
Een mix van vlees-vis-vega  
  
Vegetarische plank 5,50 
Een mix van vegetarische hapjes  
  
Veganistische plank 6,00 
Een mix van veganistische hapjes  
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diner buffetten 
Minimaal 48 uur van tevoren bestellen 
 
Leverbaar vanaf 20 personen in shaving dishes. 

 Prijs per persoon 
Soepbuffet keuze uit de volgende soepen(3 stuks) 6,25 
Tomatensoep gevuld met runderballetjes en room 
Gevulde groentesoep met verse groente en runderballetjes 
Bospaddenstoelensoep 
Pompoensoep 
Bladerdeegstengels met kaas en zeezout 

 

  
Robuust buffet 17,50 
Keuze uit hamburger de luxe of broodje gyros met sla, pide en saus 
Uitjes, spek, cheddar kaas, sla en burgersaus 
Gemengde salade met pulled chicken en zwarte peper en spicy dressing 
Oerfriet met truffelmayonaise 
  

 

Stamppottenbuffet 17,95 
Andijviestamppot  
Zuurkoolstamppot  
Boerenkoolstamppot  
Huisgemaakte gehaktbal 
Speklap 
Zilveruitjes, uitgebakken spekjes en mosterd 

 

Extra toevoeging: rookworst 1,60 
  

Italiaans buffet 21,95 
Spaghetti Bolognese 
Pasta carbonara 
Lasagne 
Groene salade 
Caprese salade met rucola 
Stokbrood kruidenboter en  

 

      Extra toevoeging Gazpacho soep (koude Italiaanse soep) 2,10 
  

Chinees buffet 23,95 
Bami 
Nasi 
Varkenshaassaté en kipsaté 
Babi pangang 
Foe yong hai  
Kroepoek en atjar 

 

  
Arabisch Buffet 
Kofte balletjes 
Lamshammetjes 
Bulgur salade 
Falafelburgers 
Kikkererwten  
Geroosterde groenten 
Flatbread met sausjes 

24,95 
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Aziatisch buffet 24,95 
Diverse poke bowls 
Ramen noodles 
Houtskool sateetjes 
Atjar ketimun 
Sashimi 
Makreel pepesan 
Nasi kuning 
Diverse kroepoeks 

 

  
Streetfood buffet (vegetarisch) 
Couscous met tomaat 
Vegan evolution satay met nasi kuning 
Atjar ketimun 
Vegan kapsalon met zoete aardappel friet en vegan kebab 
Crushi vega 
Groenten lasagna 
Mediterranean quiches 
 

 
24,95 

Streetfood buffet 25,95 
Black Angusburger met ui spek, augurk en BBQ saus 
Aardappelen in de schil met chilikruiden 
Turks brood met kipshoarma, sla en knoflooksaus  
Salade van bruine bonen, ui, mais en pulled pork 

 

  
  
Bijkomende kosten dinerbuffetten 
Bezorgen op locatie 

 
15,00 

 
 Prijs per persoon 
Servies  1,25 
Disposable servies  0,65 
Servies soepbuffet  1,50 
Disposable servies soepbuffet  1,10 
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ontbijten 
Minimaal 48 uur van tevoren bestellen 
 
Leverbaar vanaf 20 personen 

 Prijs per persoon 
vroege vogels ontbijt 
Ook vegetarisch of veganistisch te bestellen 

12,50 

1 halve boerensandwich in wit of bruinbrood divers belegd  
1 roomboter of meergranen croissant met jam   
1 omelet met spek met sneetje brood  
1 Schulpsap  
  
  
uit te breiden met: Prijs per stuk 
Yoghurt met muesli 2,25 
Baquette divers luxe belegd 3,70 
Halve wrap, divers belegd 2,40 
Portie gebakken champignons 0,80 
Puddingbroodje  2,40 
 Prijs per persoon 
Servies  1,50 
Disposable servies  0,65 
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maaltijden 
Minimaal 48 uur van tevoren bestellen 
 
Leverbaar vanaf 10 personen  
De maaltijden worden in overleg aangeleverd in een chafing dish en kunnen op locatie warm 
gehouden worden, of in disposable warm aangeleverd (meteen nuttigen) 
 

 Prijs per persoon 
Koude voorgerechten   
   
Carpaccio 
Carpacciodressing-geraspte oude kaas-pesto-pepita pitten 

10,75  

   
Burrata (vega) 
Cherrytomaat-ansjovis-citroenrasp-truffelcrumble-olijfolie-brood 

10,75  

   
Oesterzwamcarpaccio (vegan) 
Sla-zongedroogde tomaat-komkommer-truffelmayonaise-oesterzwam 

10,75  

   
   
Warme maaltijden Medium Large 
   
Vegetarisch   
   
Pompoen risotto 
Risotto-savooiekool-pompoen 

11,25 13,50 

   
Spinazie lasagne 
Verse spinazie- kaas  

11,25 13,50 

   
Javah sateh 
Rijst-kroepoek-zoetzuur-yakitorisaus 

11,25 13,50 

   
   
Vegan   
   
Ravioli pea 
Ravioli van erwten-sjalotte-roomsaus 

11,25 13,50 

   
Indiase korma 
Pulled oats-witte rijst 

11,25 13,50 

   
Spaghetti 
Tomatensaus-kaas 

11,25 13,50 

 
Chili masala 
Rijst-gemengde groenten-currysaus 

11,25 13,50 

 
   
Vlees/vis   
   
Pasta truffel  
Vers rundergehakt-truffelsaus-spekjes 

11,25 13,50 

   
Pasta kip kerrie 
Kip-kerriesaus-verse groenten 

11,25 13,50 
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Daging Rendang  
Rijst-gestoofd rundvlees-zoetzuur-kroepoek 

11,25 13,50 

   
Kip Ketjap 
Rijst-kip-sperziebonen 

11,25 13,50 

   
Lasagne  
Huisgemaakte lasagne-vers gehakt-verse spinazie-kaas 

11,25 13,50 

   
Andijviestamppot 
Gehaktbal-braadworst-jus-mosterd 

11,25 13,50 

   
Boerenkoolstamppot 
Gehaktbal-braadworst-jus-mosterd 

11,25 13,50 

   
   
Maaltijdsalades   
   
Salade caprese  
Gemengde sla-zongedroogde tomaat-pesto-caprese-olijfolie 

11,25 12,75 

   
Salade pulled mushroom (vega) 
Gemengde sla-zongedroogde tomaat-truffelmayonaise-komkommer-
pulled mushroom 

11,25 12,75 

   
Salade oesterzwamcarpaccio (vegan) 
Gemengde sla-zongedrooge tomaat-truffelmayonaise-komkommer-
oesterzwamcarpaccio-oesterzwam 

11,25 12,75 

   
Groene salade (vegan) 
Gemengde sla-zongedroogde tomaat-komkommer-olijven- gegrilde 
groenten-olijfolie  

11,25 12,75 

   
Huisgemaakte tonijnsalade  
Gemengde sla-komkommer-ui-paprika-gepofte tomaat-zeezoutbrood 

11,25 12,75 

   
Salade carpaccio 
Gemengde sla-zongedroogde tomaat-komkommer-pepita pitten-
geraspte kaas-pesto-truffelmayonaise 

11,25 12,75 

   
 

Bijkomende kosten maaltijden 
bezorgen op locatie 

 
15,00 

  per persoon 
Servies  1,25 
Disposable servies  0,45 
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voorwaarden  
 

Bestellen, wijzigen en annuleren 
 

Minimaal 24 uur van tevoren bestellen: 

• Catering evenementen De Waard 
• Evenementenkoffie De Waard 
• Vergaderlunches 

Wordt het aantal binnen 12 uur verminderd of wordt de bestelling geannuleerd, dan worden 
de kosten volledig doorbelast. Annulering langer dan 12 uur van tevoren is kosteloos. 

Minimaal 48 uur van tevoren bestellen:  

• Evenementen hapjes 
• Borrelplanken 
• Diner buffetten 
• Ontbijten 
• Maaltijden 

Wordt het aantal binnen 48 uur verminderd, dan worden de kosten volledig doorbelast. 
Wordt de bestelling binnen 72 uur geannuleerd, dan worden de kosten volledig doorbelast. 
Annulering langer dan 72 uur van tevoren is kosteloos. 

Vermeerdering van de aantallen binnen 24 of 48 uur in overleg met de catering. 

Dieetwensen 
Alle dieetwensen zijn mogelijk, deze dienen minimaal 48 uur van tevoren kenbaar gemaakt 
te worden. 
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Versie januari 2022 
Met het versturen en ontvangen van  

deze versie vervalt voorgaande versie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle catering uit deze keuzekaart kan rechtstreeks worden 
besteld bij De Waard via dewaard@ipkw.nl of 06 57 43 10 53. 
 
Wil je gebruikmaken van een vergaderruimte, ben je van plan 
een bijeenkomst te organiseren in De Waard of op jou locatie? 
Neem dan contact op via events@ipkw.nl of (026) 384 46 46. 
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