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beste gast,

welkom bij De Waard
De Waard is het parkrestaurant van Industriepark 
Kleefse Waard (IPKW). Het duurzame en moderne 
onderkomen is de huiskamer van IPKW, waar 
iedereen van harte welkom is om te lunchen, een 
kop koffie te drinken en te werken. 

Naast De Waard zijn er verschillende vergader- en 
eventruimtes op het park aanwezig die beschikbaar 
zijn voor zakelijke bijeenkomsten, maar ook 
voor feestelijke gelegenheden. Op IPKW kun je 
ongestoord vergaderen en genieten van bijzondere 
en verrassende gerechten. 

Deze banqueting kaart maakt duidelijk wat je kunt 
bestellen en wat de verschillende mogelijkheden zijn. 

Neem bij vragen of onduidelijkheden contact met 
ons op. Mail of bel ons via:  

  dewaard@ipkw.nl 
  06 57 43 10 53 
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algemeen

Restaurant De Waard 
Ons restaurant is open op maandag t/m vrijdag 
van 09.00 tot 15.30 uur. Je kunt er de hele dag 
terecht voor koffie, snacks en een uitgebreide 
lunch. 

Catering 
We verzorgen graag de catering voor jouw 
bijeenkomst. Of het nu gaat om koffie en thee bij 
een vergadering, een uitgebreide lunch voor de 
gasten of een compleet verzorgde borrel. 

Evenementen 
Naast eten en drinken kun je in De Waard ook 
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. 

Contact 
Wil je gebruikmaken van een vergaderruimte, 
ben je van plan een bijeenkomst te organiseren 
in De Waard of op jouw locatie? Of heb je andere 
vragen? Neem dan contact met ons op via  
dewaard@ipkw.nl of bel ons op 06 57 43 10 53.

Bestellen
Alles uit deze banqueting kaart kan worden 
besteld bij De Waard, mail of bel ons op:

  dewaard@ipkw.nl

  06 57 43 10 53

Bestelling annuleren
-  Gebak, lunches en borrels voor bijeenkomsten 

dienen minimaal 24u van tevoren besteld te 
worden. Buffetten en walking dinners minimaal 5 
dagen van tevoren. 

-  Het annuleren van gebak, lunches en borrels 
kan uiterlijk 24u van tevoren. Voor evenementen 
vanaf 20 personen kun je tot uiterlijk 5 dagen 
van tevoren kosteloos annuleren.  

Over onze cateraar
KickStart Food is onze cateraar. Zij garanderen 
huisgemaakte bereiding en verse producten. 
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met voeding 
zonder kunstmatige toevoeging. Ook wordt er 
veel waarde gehecht aan een aantrekkelijke en 
eigentijdse presentatie van het eten. 

Alle prijzen in deze banqueting zijn exclusief 
BTW.
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Frisdranken
Assortiment frisdranken  2,50

Dranken
Wijn rood/wit/rosé  3,50
Bier  3,00
Bier 0.0% 3,00
Speciaal bier 3,30

Verse sappen
Smoothies  3,50
Puur sap keuze uit: appel-peer/appel-cranberry/appelsap/jus d’ orange  2,70
Natural energy drinks (groentesap, gembershot)  3,75

Aperitief 
Prosecco  3,95
Prosecco alcoholvrij  3,95
Cava  4,95
Champagne  (op aanvraag)

Drank op afkoop (bier, wijn, frisdrank)  Prijs per persoon

Te bestellen vanaf 10 personen
1 uur onbeperkt  12,50
2 uur onbeperkt  15,00
4 uur onbeperkt  17,00

Frisdrank op afkoop  Prijs per persoon

Te bestellen vanaf 10 personen 
1 uur onbeperkt  10,00
2 uur onbeperkt  12,50
4 uur onbeperkt  15,00

Aangebroken flessen worden meegerekend.

dranken

De Waard
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warme dranken  
en gebak

Warme dranken
Koffie  2,50
Verse gember thee  2,95
Verse munt thee  2,95 
Thee  2,30                                      

Zoetigheden
Appel kanjer  3,50
Ernhemse juffers (2 stuks)  2,10
Krentenwegge  2,50
Fries suikerbrood  2,50
Boterkoek  3,00
Kokoscake  1,00
Brownie  1,00

Lekkernijen   
Assortiment petit four (2 stuks)  4,50

Taarten  In overleg diverse taarten mogelijk

Koffie, thee en smaakwater op afkoop* Prijs per persoon

Te bestellen vanaf 10 personen
1 uur onbeperkt  3,50
2 uur onbeperkt  5,50
4 uur onbeperkt  8,50
8 uur onbeperkt  14,00

Huur koffiemachine verse bonen en melkkoffie's**
Huur koffiemachine tot 2 uur 75,00
Huur koffiemachine langer dan 2 uur 150,00

Koffie en thee per kan*  Prijs per stuk 

Een kan koffie/thee is goed voor 12 koppen
Kan koffie  18,50
Kan thee  15,50

Smaakwater tap  6,00
Bronwater in diverse smaken
Een tap is goed voor ongeveer 30 glazen

*  Bij de koffie en thee worden bekers, suiker en creamer geleverd
** Prijs is exclusief koffieafname - 1 machine per 30 personen
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ontbijt

Uitgebreid ontbijt*  12,35
Verse croissant   
Meergranen brood (in plakken gesneden)  
Gekookt eitje 
Verschillende soorten beleg (zoet & hartig)
Jus d ’orange 
Koffie of thee 

Uit te breiden met
Yoghurt met granola en vers fruit  3,75
Pancake met stroop (2 stuks)  3,75
Fruitsalade (seizoensgebonden)  4,50

* Dieetwensen mogelijk 

Te bestellen vanaf 10 personen
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Dranken
Smoothie  3,50
Assortiment frisdranken (gekoeld)  2,50
Water plat/bruisend  2,50
Puur sap keuze uit: appel-peer/appel-cranberry/appelsap/jus d’ orange  2,70
Melk  1,75
Karnemelk  1,75

Fruit
Handfruit  0,95
Fruitsalade (seizoensgebonden) 4,50

Warme snacks  
Kaasbroodje  3,50
Broodje kroket  3,20 
Broodje kroket (vegan)  3,20
Broodje groentekroket (vega)  3,20
Saucijzenbroodje  3,50
Saucijzenbroodje (vegan)  3,50
Frikandelbroodje  3,50 

Oosterse warme snacks
Broodje bapao  3,75
Barra met chutney  4,50
Wrap (gevuld met rendang van spitskool)  4,75

‘12 uur’ lunchmenu  13,75
2 Luxe belegde harde broodjes
Huisgemaakte soep van het seizoen
Warme snack 
Puur sap

Streetfood lunchmenu  12,75
1 Luxe belegd broodje
1 Oosterse snack
Huisgemaakte soep van het seizoen
Smoothie
Puur sap        Meer lunch 

lunch
Minimale afname vanaf 5 personen. 

Alle lunchgerechten zijn als vegetarische en veganistische optie te bestellen.
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De Waard lunchmenu 10,50
Luxe belegd hard broodje
Belegd zacht broodje
Sap

Sandwich lunchmenu  13,50
Huisgemaakte soep van het seizoen met bijpassend garnituur 
3 Sandwiches (bijvoorbeeld oude kaas en mosterd – rauwe ham 
en kruidenpesto - zalm met mierikswortel)
Puur sap

Glutenvrij lunchmenu  15,50
2 Luxe belegde broodjes 
Huisgemaakte soep van het seizoen met bijpassend garnituur
Handfruit 
Smoothie
Puur sap

Basis lunchmenu 11,50
2 Luxe belegde harde broodjes
Sap

*Lunchmenu's kunnen ook als lunchpakket afgenomen worden met een meerprijs van 
0,30 voor het verpakkingsmateriaal.

Salades*  11,50
-  Salade burrata met vleestomaat, compote van rode ui en  

een dressing van waterkers 
-  Salade buikspek afgelakt met hoisin, gekookt ei, Thaise basilicum,  

rode ui en yuzu dressing
-  Salade gemarineerde zalm (gemarineerd in bietensap) en een  

mayonaise van jalapeño 
- Salade met bospaddestoelen en diverse garnituren (vegan)

* Alle salades worden geserveerd met geroosterd brood 

lunch
Minimale afname vanaf 5 personen. 

Alle lunchgerechten zijn als vegetarische en veganistische optie te bestellen.
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Koude hapjes*  2,10
Petit four met gerookte zalm
Gevuld eitje, gemarineerd in bieten sap
Krentenwegge met brie
Wrap met parmaham 

Luxe koude hapjes*  3,50 
Oosterse garnalen op stokjes
Paling mousse met komkommer gelei
Steak tartaar van Joop Braakhekke
Marshmallow van Parmezaan met carpaccio basilicum espuma 

Warme hapjes 
Warme bittergarnituur (8 stuks)  7,50
Warme Aziatische bittergarnituur (8 stuks)  8,50
Bitterballen (8 stuks)  8,50
Vegetarische bittergarnituur (8 stuks)  8,50

Tafel garnituur
Nootjes en zoutjes (1 persoon)  2,50
Brood met drie diverse soorten dip sausje (1 persoon)  3,50
Hollands assortiment ossenworst, leverworst, oude kaas  
Jonge kaas augurk en Amsterdamse uien (1 persoon) 5,25

Borrelplanken (voor 2 personen)
 Mixed plank (diverse lekkernijen waaronder brood   
met dip, charcuterie, verschillende kazen, en olijven) 12,75

 Mixed plank vegetarisch (diverse lekkernijen waaronder brood   
met dip, crudité, verschillende kazen, en olijven)  12,75

*  De koude en luxe koude hapjes zijn een kleine selectie,  
hierin is nog veel meer mogelijk.

borrel
Alle hapjes zijn als vegetarische optie te bestellen. 

Minimale afname 50 stuks.
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 Prijs per persoon

Te bestellen vanaf 20 personen  26,50

Bij De Waard stel je je eigen buffet samen
Stel je buffet samen door te kiezen uit 5 verschillende gerechten.
Het buffet stel je samen door te kiezen uit 2 vegetarische, vlees of vis gerechten, 
1 salade, 1 warme groente en 1 bijgerecht. Het buffet wordt geserveerd met brood 
en 3 verschillende smeersels.

- Dieetwensen en eventuele persoonlijke wensen zijn altijd bespreekbaar. 
- Extra gerecht bij te bestellen voor 7,50 per stuk.

Vegetarisch
- Rendang van jackfruit (vegan)
- Telor eieren
-  Cannelloni gevuld met geitenkaas, pompoen en noten, gegratineerd met een be-

chamelsaus van gruyère kaas
- Vegetarische roti (vegan)
- Mousseline van tofu en nori met beurre blanc van watermeloen (vegan)
-  Gepofte aubergine met truffel aardappel en een pittige saus van mais en gepofte 

knoflook
- Portobello gevuld met risotto

Vis
- Gamba met Thaise gele curry en Thaise basilicum 
- Zeebaars met antiboise en gepofte prei
- Zalm gegaard in bananenblad en citrussaus

Vlees
- Kalfssukade of rundersukade met jus van gefermenteerde zwarte bonen
- Oosterse buikspek afgelakt met hoisin saus
- Kipsaté met saté saus
- Boeuf bourguignon
- Krokante tamme eendenborst met kimchi jus
- Kipsaté met oosterse satésaus

 Meer diner buffet 

diner buffet
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Salades
- Salade van tomaat, komkommer, feta, rode ui en dressing (vegan)
- Wittekool salade met rozijnen, appels en dadels (vegan)
- Aardappelsalade met pancetta en Griekse yoghurt
- Orzosalade met bospaddenstoelen (vegan)
- Tonijnsalade met pizza-knoflook crackers
- Zoet zure komkommersalade (vegan)
- Carpaccio salade
- Orzosalade met buratta 

Warme groenten
- Ratatouille (vegan)
- Gepofte andijvie (vegan)
- Groene groente (vegan)

Warme bij gerechten
- Lasagne bolognese
- Lasagne vegetarisch van groente van het seizoen
- Aardappelgratin met vadouvan kruiden
- Gratin van penne 
- Geroosterde roseval aardappeltjes (vegan)
- Nasi (vegan)
- Eiermie met oosterse groente
- Mousseline van aardappel met knolselderij 

Barbecue
Wil je graag een barbecue organiseren in de Waard of op locatie? 
Wij hebben hier leuke, originele ideeën voor. Vraag ons naar de mogelijkheden. 
Neem contact met ons op via dewaard@ipkw.nl of bel ons op 06 57 43 10 53.

diner buffet
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maaltijd

 Prijs per persoon

Te bestellen vanaf 5 personen  12,00

Lasagne
Lasagne met rundergehakt en een salade van tomaten en rode uien 

Lasagne vegetarisch
Lasagne met groente van het seizoen en een salade van tomaten en rode uien

Thaise kip (vega)
Thaise kip met witte rijst en een zoetzure komkommer salade en chili

Runder sukade
Knolselderij puree met sukade lapje en bloemkool Beurre noisette

Nasi
Nasi met kipsaté, atjar en kroepoek

Gamba’s
Pasta met licht pikante pomodorisaus, garnalen, Parmezaanse kaas, basilicum en 
een groene salade

Gehaktbrood
Gehaktbrood met geroosterde courgette, feta en basilicum

Poké bowl
Vegetarisch of met vis

Bijkomende kosten lunch-dinerbuffetten
Bezorgen op externe locatie, per lunch-dinerbuffet 15,00 
 
 Prijs per persoon

Servies  1,25
Disposable servies 0,65
Servies soep 1,50
Disposable servies soep 1,10
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walking dinner 

 Prijs per gang

Impressie van de gerechten die je kunt kiezen (4-6 gangen)  8,50

- Marshmallow met haring, bietenchips en uien espuma op basis van soja

-  Ceviche van zeebaars, gemarineerde zilveroren, zoetzure groente en  
gepofte quinoa

-  Steaktartaar van runder bavette met truffelmayonaise, gebrande  
Amsterdamse uien en augurken gelei

- Bapoa met rendang van jackfruit en zoetzure compote

-  Pekingeend met Chinese aardappel, sjalot en een dressing van  
komkommer en prei

- Huisgemarineerde zalm met kimchi, yuzu-gel en zeewierkrokant

- Runderlende met wortelgembercrème en een jus van gepofte knoflook

-  Mousseline van tofu met schuim van nori en een crème van bloemkool  
beurre noisset 

- Zeebaars pepesan met een thee kombucha en gember

- Buikspek krokant met pindamayonaise

- Gamba tempura met mango chutney gepofte parelgort
 

Private dining
Voor wie culinair wil genieten is er een ruime keuze uit 3-, 4- en 5-gangen diners. 
Verleidelijke gerechten die samen een compleet diner vormen waarbij we inspelen 
op het seizoen. 

In goed overleg met jou stellen we graag een diner samen, waarin we rekening 
houden met alle wensen en bijzondere verzoeken. Hierdoor zijn al onze diners tot in 
de puntjes verzorgd.
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voorwaarden

Bestellen, wijzigen en annuleren

Minimaal 24 uur van tevoren bestellen:
- Catering evenementen De Waard
- Evenementen koffie De Waard
- Vergaderlunches

Wordt het aantal binnen 24 uur verminderd of 
wordt de bestelling geannuleerd dan worden de 
kosten volledig doorbelast. Annulering langer dan 
24 uur van tevoren is kosteloos. 

Minimaal 48 uur van tevoren bestellen:
- Evenementenhapjes
- Borrelplanken
- Diner buffetten
- Ontbijt

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.

Bij evenementen vanaf 25 personen vragen wij u 
30% aan te betalen. 

Dieetwensen
Dieetwensen zijn mogelijk, deze dienen minimaal 
48 uur van tevoren kenbaar gemaakt te worden. 

Optie personeel  
Prijs per personeelslid/per uur  35,00
(ex. BTW) 
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KickStart Food is een (bedrijfs)restaurant en 
tevens catering bedrijf dat staat voor duurzaam, 
maatschappelijk en genieten.
 
KickStart Food creëert een veilige werkplek voor 
jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt 
die een ‘kickstart’ verdienen in hun carrière. 
Bij ons laten we ze groeien met vakkennis en 
zelfvertrouwen. 

KickStart Food is een werkplek met goede 
begeleiding en samen zorgen we voor een fijne 
sfeer voor zowel (zakelijke)gasten als werknemers.

over KickStart Food



bestellen
Alles uit deze banqueting kaart kan worden  
besteld bij De Waard, mail of bel ons op:

  dewaard@ipkw.nl

  06 57 43 10 53

De Waard is open van maandag  
t/m vrijdag van 09.00 tot 15.30 uur.


