ASSORTIMENT

KOFFIE EN ZOET/HARTIGHEDEN
incl btw
New Fork koffie en biologische thee, pp € 2,95
Extra ronde koffie per kan
€ 7,95
Extra ronde thee per kan
€ 6,50
Huisgemaakte zoetigheid
Boterkoek
Cookie
Brownie
New Fork cheesecake
Appeltaart
Assortiment zoetigheden
(bite-size groot)
Verse slagroom
Tony’s chocolonely
Saucijzenbroodje
Croissant naturel
Croissant kaas

€ 9,50

Maasvlakte buffet
€ 12,95
Gemengde sandwiches en stokbroodjes
uit ons assortiment (3 keuzes per persoon)
Een stuk vers fruit
Klein stukje zoetigheid
Verse jus d’orange
Water

€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 4,25
€ 4,25

Breid je buffet uit met (pp):
Kleine wrap gegrilde kip
Kopje dagsoep
Verse fruitsalade
Koffie/thee

€ 3,75
€ 0,75
€ 2,75
€ 3,95
€ 1,95
€ 2,95

Lunchbox 1
€ 9,95
Sandwich biologisch uit ons assortiment
1 EARTH water still
Huisgemaakte mueslireep

DRANKEN
EARTH water still/sparkling (0,5 ltr)
€ 2,60
Kan verse jus d’orange (1,2 ltr)
€ 12,50
Karaf kraanwater, pp
€ 1,00
Karaf muntwater, pp
€ 1,50
Karaf fruitwater, pp
€ 1,50
Schulp appelsap
€ 2,95
Assortiment ambachtelijke frisdranken
(prijs per stuk)
€ 3,50
Gulpener UR pilsner biologisch
€ 4,00
Warsteiner alcholvrij bier
€ 4,00
Rode/witte/rose wijn
€ 4,25
Cava (fles)
€ 23,95

O
N

ONTBIJT
Croissant naturel
Yoghurt met vruchtencompote
Verse jus d’orange
Huisgemaakte mueslireep
Koffie of thee

LUNCH
Sandwiches
I Love New Fork Club
Gehaktbal New Fork Style
Kip Gado Gado
Zalm & Wasabi
Tonijnsalade
Boerenkaas
Eiersalade
Humous
New Fork Pindakaas

€ 6,95
€ 5,95
€ 6,25
€ 7,50
€ 6,75
€ 5,25
€ 4,95
€ 4,75
€ 4,25

€ 2,50
€ 2,75
€ 3,00
€ 2,95

Lunchbox 2
€ 12,95
Sandwich biologisch uit ons assortiment
1 Verse jus d’orange (flesje 275 ml)
Een stuk vers fruit
Huisgemaakte mueslireep

Lunchbox 3
Stokbroodje uit ons assortiment
1 Verse jus d’orange (flesje 275 ml)
Een stuk vers fruit
Huisgemaakte mueslireep

€ 13,50

KINDERARRANGEMENTEN
Containerbox
€ 6,50
Sandwich met pindakaas/boerenkaas of jam
Rozijntjes
Knijpfruit appel/aardbei
Sourcy kidswater
Verrassing
Kidsbox
€ 9,95
Schulp appelsap
Biologische verse frietjes
Biologische kroket, krokante kipstukjes
of groentenburger
Knijpfruit appel/aardbei
Verrassing

BORRELHAPPEN
Bitterballen met Gulpener mosterd
(8 stuks)
Vegetarische bitterballen (6 stuks)
Butterfly garnalen met biologische
chilisaus (8 stuks)
Portie gemengd (8 stuks)
Portie gemengd groot (12 stuks)
Rotterdamsche oude kaas met
mosterd en zuur
Gemengde soorten ambachtelijke
droge worst
New Fork huisgebrande notenmix
Handgemaakte chips
BORRELARRANGEMENT
1 uur bier, wijn, fris en water inclusief
2 warme hapjes per persoon en
nootjes op tafel (vanaf 20 personen)
Half uur verlenging
LUXE BORRELHAPPEN
Mini hamburger (rund)
Crudite hummous
Bruschetta Tomaat & Basilicum

€ 8,95
€ 8,95

MAATWERK EN DINER MOGELIJKHEDEN
In overleg bieden wij een uitgebreid assortiment aan maatwerk. New Fork FutureLand heeft een
ruime keuze aan maaltijden uit diverse keukens. Van een BBQ tot walking diner, wij kunnen het
verzorgen. Ook op het gebied van borrelhappen is er in overleg veel mogelijk. Tot slot kunnen we
ook een themabuffet verzorgen zoals:
Indonesische Rijsttafel
Sambal Goreng boontjes
Sambal Goreng Telor
Sate Ajam
Rendang
Witte rijst
Smoorballetjes
Bami Goreng
Atjar Ketimun
Kroepoek
Sambal Goreng kentang

€ 29,95

Pasta buffet
€ 29,95
2 Verschillende soorten lasagne
2 Verschillende soorten pasta’s
Parmezaanse kaas
Salade Caprese
Stokbrood met pesto, balsamicostroop,
olijfolie en zeezout

€ 8,95
€ 8,95
€ 12,95
€ 9,25
€ 9,25
€ 5,95
€ 3,75
€ 17,50

€ 32,50

BBQ (2 uur)
€ 59,95
BBQ incl. grillmaster met streetfood
of green eggs
4 Soorten vlees en/of vis
Roseval aardappelen met rozemarijn
Groene salade
Rauwkost
Stokbrood met kruidenboter en aioli
Div. sauzen
2 uur lang onbeperkt bier, wijn, fris en water

Bovengenoemde buffetten zijn voorbeelden met prijsindicatie.
Het is uiteraard mogelijk om extra’s zoals een voorgerecht of een dessert aan het diner toe
te voegen. Deze worden per boeking apart besproken en afgestemd.

Overig
Dinerarrangementen zijn beschikbaar vanaf
20 personen. Op de Ferry geldt een maximum
van 80 personen. Voor groepen vanaf
50 personen kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres voor een offerte op maat.

€ 8,75
€ 9,95

Thais buffet
Thom Kah Kai soep
Pad Thai noodles
Khao pad
Yellow Thai chicken curry
Thai red beef curry
Tofu curry
Gewokte groenten in oestersaus
Kroepoek
Sambal Goreng boontjes

U kunt tot 6 werkdagen voor de boeking het
aantal gasten nog wijzigen. Wijzigt u de boeking
buiten de gestelde termijn dan brengen wij
de volledige kosten in rekening.

Voor dieet- en allergiewensen kunt u contact
met ons opnemen. Ook voor alle andere
mogelijkheden en vragen kunt u ons iedere
dag bereiken via het volgende mailadres:
managerfutureland@newfork.nl
Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud
en incl. btw.
Voor reserveringen buiten openingstijden
kan een toeslag gelden.

