BEDRIJFSLUNCH &

CATERING

LEKKER &
GEZOND

VOORDELIG
VANAF € 5,50

RUIM 10 JAAR VAN 10 TOT 2000
ERVARING
PERSONEN

alle (di)eetwensen
zijn bij ons mogelijk.
wel zo eazie!
 vegetarisch

 veganistisch

 glutenvrij

 halal

Vraag vrijblijvend een offerte aan bij: info@eazie.nl

 etc.

SAMEN GEZOND ETEN
MÉT EEN GEWELDIGE SMAAKBELEVING!
Wij geloven dat iedereen een maaltijd verdiend die ze iets extra’s geeft. Daarom zijn al
onze gerechten even heerlijk als gezond én optimaal in voedingswaarden.
Zo kan je samen genieten en 100% opgeladen weer maximaal presteren.
Ook als iemand vegetarisch, veganistisch, glutenvrij, lactosevrij of halal wilt eten. Want
bij ons is alles mogelijk. Ideaal!

VERHEUG JE OP HEERLIJKE, VERSBEREIDE
SALADES, WRAPS, POKÉ BOWLS EN
DE LEKKERSTE SAPPEN. OF GAAN JULLIE
VOOR EEN HEALTHY WOKMAALTIJD?
Of het nu gaat om een catering of de wekelijkse bedrijfslunch; met deze folder krijg
je direct een beeld van ons aanbod én de voordelige prijzen. Zo kan je eenvoudig zelf
je favorieten kiezen of je vrijblijvend door ons laten adviseren.
Stuur een mail met je wensen dan bellen wij je zo snel mogelijk terug
om alles samen door te nemen.

info@eazie.nl
Een greep uit de vele particulieren en bedrijven die al van onze service hebben genoten;

WRAPS
per stuk

5,

50

LEKKER, GEZOND EN HEERLIJK ALS LUNCH.
GESERVEERD IN EEN WRAPVEL VAN TARWE EN MET ROMIGE GEROOSTERDE SESAMDRESSING.

veggie feta

sunny salmon

feta, paprika, komkommer, rode ui, cashewnoten,
verse munt, oregano, cherrytomaat en sla
VEGETARISCH | 168 KCAL

gerookte zalm, edamame bonen, appel, paprika,
komkommer, rode ui, cherrytomaten, sla,
bieslookroomkaas
204 KCAL

wakame tokyo
Japanse zeewier, komkommer, sesam, wasabi kruiden
edamame bonen en sla
VEGETARISCH | 129 KCAL

miss honey
cashewnoten, honing, appel,
paprika, komkommer, bosui, sla en
bieslookroomkaas
VEGETARISCH | 320 KCAL

chicken wakadori
kip wakadori, japanse zeewier, komkommer, sesam,
wasabi kruiden, wortel, rode ui en sla
171 KCAL

LIE VE R VE GA NI ST ISC H?
VR AA G DA N OM DE FRI SS E
CI TRU S- SO JA DR ESS IN G

wicked tuna
tonijn, appel, cherrytomaten, rode ui, bosui,
paprika, edamame bonen en sla
218 KCAL

Vraag vrijblijvend een offerte aan bij: info@eazie.nl

WOK MEALS
vanaf

5,

50

GENIET VAN EEN HEERLIJKE WARME MAALTIJD BOORDEVOL CRISPY GROENTEN. ALLE WOK MEALS WORDEN VLAK VOOR
LEVERING - EN OP UNIEKE WIJZE - VERS VOOR JULLIE BEREID. ALLE VITAMINES EN MINERALEN BLIJVEN ZO OPTIMAAL BEHOUDEN!
KIES JOUW FAVORIETE GERECHTEN EN WIJ BEZORGEN DE MAALTIJDEN GRATIS OP LOCATIE.

EAZIE5,50BITE

EAZIE6,20GO

EAZIE8,20RELAX

De eazie BITE wokmaaltijden zijn een
slagje kleiner dan normaal, waardoor ze
ook ideaal zijn voor de lunch. Heb je veel
trek en houd je van variatie, kies dan
gewoon 2 wokmaaltijden! Smullen tijdens
de lunch met eazie BITE.

eazie GO is voor de gemakkelijke,
smaakvolle en gezonde maaltijd. Na
het smullen hoef je niets meer schoon
te maken, want wij leverende gerechten
op locatie in handige wokbakjes.
Lekker snel en makkelijk met eazie GO!

Met de eazie RELAX geniet je van net dat
beetje extra service. Alle gerechten worden
geserveerd in chafing dishes. Zo kunnen
gasten zelf hun gerechten samenstellen.
Maak je geen zorgen over de afwas, na het
eten wordt alles weer door ons opgehaald
en meegenomen! Heerlijk ontspannen
genieten met eazie RELAX.

> 10-100 personen
> vanaf 5,50 p.p.
> small size
>	in wokbakjes geleverd
>	gratis bezorgservice
> geen afwas
> incl. bestek en servetten

> 10-100 personen
> vanaf 6,- p.p.
> regular size
>	in wokbakjes geleverd
> gratis bezorgservice
> geen afwas
> incl. bestek en servetten

vanaf

p.p.

vanaf

p.p.

vanaf

p.p.

> 30-2.000 personen
> vanaf 8,- p.p.
>	gasten bepalen zelf hoeveel
en welke gerechten ze opscheppen
> in chafing dishes geleverd
> gratis bezorg- en ophaalservice
> geen afwas
> incl. bestek en servetten

Vraag vrijblijvend een offerte aan bij: info@eazie.nl

TOP 3
MEEST GEKOZEN
WOKMAALTIJDEN
1. KIP
SATÉ SAUCE

2. KIP
TERIYAKI

3. TOFU
SWEET-SOUR

Zachte kipfilet met
saté sauce, diverse
groenten en rijst.

Zachte kipfilet met
japanse teriyaki sauce,
diverse groenten en rijst.

Heerlijk bereide tofu
met sweet-sour sauce,
diverse groenten en rijst.

veganistich | allergeen-vrij

ZELF SAMENSTELLEN?

Het is uiteraard ook mogelijk om eigen combinaties te maken.
Wat dacht je van vis, garnalen of juist biefstuk? Een andere saus?
Of zilvervliesrijst of noedels i.p.v witte rijst?

Vraag vrijblijvend een offerte aan bij: info@eazie.nl

SALADS
6,per stuk

DE LEKKERSTE MAALTIJDSALADES BOORDEVOL GEZONDE INGREDIËNTEN.
GESERVEERD MET ROMIGE GEROOSTERDE SESAMDRESSING.

veggie feta

sunny salmon

feta, paprika, komkommer, rode ui, cashewnoten,
verse munt, oregano, cherrytomaat en sla
VEGETARISCH | 206 KCAL

gerookte zalm, edamame bonen, appel, paprika,
komkommer, rode ui, cherrytomaten, sla
175 KCAL

wakame tokyo

chicken wakadori

Japanse zeewier, komkommer, sesam, wasabi kruiden
edamame bonen en sla
VEGETARISCH | 183 KCAL

kip wakadori, japanse zeewier, komkommer, sesam,
wasabi kruiden, wortel, rode ui, sla en tortillanoedels
355 KCAL

miss honey
cashewnoten, honing, appel,
paprika, komkommer, bosui, sla
VEGETARISCH | 374 KCAL

SC H?
LI EV ER VE G A N IS TI
E FR IS SE
VR A A G DA N O M D
SS IN G
C IT RU S- SO JA D RE

wicked tuna
tonijn, appel, cherrytomaten, rode ui, bosui,
paprika, edamame bonen en sla
282 KCAL

Vraag vrijblijvend een offerte aan bij: info@eazie.nl

S
L
W
O
POKÉ B
7,-

vanaf
LIEVE R VEGA NIST ISCH ?
VRAA G DAN OM DE FRISS E
CITRUS-S OJA DRES SING

VERWEN JE GASTEN MET DEZE AZIATISCHE POWERSALAD.
PURE INGREDIËNTEN OP EEN BASIS VAN QUINOA.

veggie 7,-

chicken wakadori 8,50

avocado, wakame, edamame bonen,
winterpeen, komkommer,
sesamzaadjes en cashewnoten
539 KCAL

chicken wakadori, avocado, wakame,
edamame bonen, winterpeen, komkommer,
furikake kruiden en sesamzaadjes
442 KCAL

ICE CREAM

DE PER FEC TE AF SLU ITE R VA N

fig ‘n yoghurt

nutty banana

100%
natural

ELK E MA ALT IJD !

frozen yoghurt met vijg
en stukjes pecannoten
117 KCAL

bananenijs met geraspte kokos
en macadamianoten
96 KCAL

salmon 10,-

verse zalm, avocado, wakame,
edamame bonen, winterpeen, komkommer,
furikake kruiden en sesamzaadjes
467 KCAL

mango dream
sorbet

mango sorbetijs met aardbei,
framboos en limoen
92 KCAL

chocoloco

chocolade ijs met licht
gebrande cashewnoten
en cranberries
105 KCAL

matcha coconut

matcha ijs met geraspte kokos
en stukjes citroen
122 KCAL

Vraag vrijblijvend een offerte aan bij: info@eazie.nl

3,

10

JUICES & SMOOTHIES

fresh orange juice 120 KCAL 3,-

fruitylicious 143 KCAL 3,80

ananas, mango, banaan en verse jus d’orange

crazy coconut 178 KCAL 3,80
banaan, ananas, verse jus d’orange en kokosmelk

mango mania

pink lady 134 KCAL 3,80
aardbeien, banaan, yoghurt en verse jus d’orange

137 KCAL 3,
mango, appel, yoghurt en verse jus d’orange
80

tropical raspberry 144 KCAL 3,80
frambozen, yoghurt en mangosap

vanaf 134 KCAL

summer sunset 137 KCAL 3,80
smoothies vanaf

3,

80

SOFT DRINKS

aardbeien, appels en mangosap

caribbean green 184 KCAL 4,20
spinazie, mango, ananas, banaan en appelsap

veggie boost 164 KCAL 4,20
broccoli, selderij, spinazie, ananas,
banaan en appelsap

100% NATURAL
LEMONADES
lemon garden

water, lemon, mint en komkommer

waters en frisdranken in alle smaken

season special

can 330 ML VANAF 2,-

elk seizoen heeft zijn eigen smaak
en eigen lemonade

bottle 500 ML VANAF 2,50

PER STUK

2,-

Vraag vrijblijvend een offerte aan bij: info@eazie.nl

