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THE COLOUR KITCHEN
ON TOUR
RESERVERINGEN
T 030 2230025
on.tour@thecolourkitchen.com
www.thecolourkitchen.com

ADRESGEGEVENS
The Colour Kitchen On Tour
Kanaalweg 30
3526 KM Utrecht

ON TOUR
De unieke en levendige mix van leerlingen
en professionals maken van iedere
gelegenheid een spetterend event. Mensen
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
krijgen bij ons een nieuwe kans.
Met On Tour komen we door het hele land.
Omdat dat tof is! En omdat talent niet op
de bank hoort! Kleurrijk. Stoer. Duurzaam.
Culinair. Flexibel. Gastvrij.
Dat past bij On Tour.
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Goed doen is
mooi, maar het
gaat óók om
goed eten.
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THE COLOUR KITCHEN

PERSONEEL | TRANSPORT | MATERIALEN
PERSONEEL
Onze professionals en onze leerlingen trekken bij On Tour altijd gezamenlijk op. Het is een feest
om met elkaar ieder event tot een succes te maken. De vergoeding voor de leerlingen wordt
gebruikt voor het opleidings- en begeleidingstraject.
Personeel per uur
Senior projectleider
Projectleider
Bedieningsmedewerker
Kok
Leerling vergoeding

47,50
37,50
32,50
32,50
17,50

Materiaal en Transport
De grootte van een event plus de locatie, bepalen de transportkosten. Dit wordt per event
geoffreerd. Ook de materiaalkosten zijn afhankelijk van de exacte invulling van een event
en bijvoorbeeld het wel of niet aanwezig zijn van een keuken.
Prijzen
Alle prijzen in dit Foodbook zijn vanaf-prijzen exclusief btw en worden per aanvraag precies
geoffreerd. Personeel en materiaalkosten worden apart berekend.
Voor alle arrangementen kunnen wij rekening houden met de dieetwensen en allergieën van je
gasten. Vaak is er binnen de arrangementen al een ruim vegetarisch aanbod, maar we kunnen
de verhouding altijd bijsturen wanneer er veel vegetariërs binnen je gezelschap zijn.
Last minute aanpassingen binnen de arrangementen kunnen voorkomen.
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ON TOUR

ARRANGEMENTEN VOOR EVENTS
BASIC
•
•
•

vanaf 5,60 p.p.

vanaf 9,35 p.p.

1 dagdeel

dag

vanaf 10,50 p.p.

vanaf 15,75 p.p.

Onbeperkt kannen koffie en thee
Smaakwater
Onbeperkt frisdranken en biologische sappen
Snoepjes en huisgemaakte koekjes

ALL-IN
•
•
•
•
•
•

dag

Onbeperkt kannen koffie en thee
Smaakwater
Snoepjes en huisgemaakte koekjes

BASIC+
•
•
•
•

1 dagdeel

1 dagdeel

dag

vanaf 11,75 p.p.

vanaf 17,75 p.p.

Onbeperkt kannen koffie en thee
Smaakwater
Onbeperkt frisdranken en biologische sappen
Snoepjes en huisgemaakte koekjes
Power smoothie
Hartige snack om de dag mee af te sluiten
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vanaf

SPRAAKWATER
Huisgemaakte icetea en smaakwaters
• Green Tea
• Munt en verse limoen
• Oranjebloesem en rozemarijn
• Granaatappel met piri piri
• Sinaasappel met sereh gember

2,75 p.p.

CUP OF TEA
3,50 p.p.
Theebuffet met theepotten en verse thee
• Marokkaanse mint thee met citroen en honing
• Vijgenthee met salie
• Sereh thee met citroenblad
• Groene thee met jasmijn
• Brokken chocolade van Tony Chocolonely

FRISDRANK 					
Frisdranken van Fritz vanaf

2,15

HOME SWEET HOME

•
•
•
•

Gebak
Brownie
Muffin
Koekjes

3,00
2,15
2,75
1, 20

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

SNACK ATTACK
Om de alom bekende middagdip tegen te gaan,
serveren wij een heerlijk assortiment hartige snacks
tijdens een break. In overleg bepalen we wat het beste
past bij de gelegenheid. Vanaf 2,80 p.p.

‘ Het hoeft niet alijd
goed te gaan om een
goede dag te hebben!’
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ON TOUR
LUNCH
SHARING LUNCH................................................................vanaf 10,70 p.p.
We serveren een tafel vol heerlijke lunchgerechten,
die je deelt met je tafelgenoten. Deze lunch is onbeperkt en
staat voor je klaar.
• Diverse biologische broodsoorten
• Boeren roomboter
• Kaas- en vleeswaren
• Huisgemaakte rauwkostsalades
• Zoet beleg
• Huisgemaakte soep
• Handfruit
• Boerenlandmelk
• Biologische sappen
BUFFET..................................................................................vanaf 10,70 p.p.
•
•
•
•
•

4 soorten belegde broodjes
Huisgemaakt “koffiebroodje”
Handfruit
Boerenlandmelk
Biologische sappen

Je kunt deze lunches uitbreiden met:

•
•

Vegetarische empanada
Huisgemaakte soep

= vegetarisch

2,00 p.st.
3.20 p.st.
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ON TOUR
DINER

PROEVERIJ MENU
Wij serveren de lekkerste gerechtjes van de kaart.
• Twee gangen (voor- en hoofdgerecht)
• Drie gangen (voor- hoofd- nagerecht
• Vier gangen (voor- tussen- hoofd- nagerecht)

1 7, 1 5
20,90
24,70

WIJNARRANGEMENT
Je kunt kiezen voor passende wijnen.
• Twee gangen
• Drie gangen
• vier gangen

5,90
8,80
11,75

Of kies voor één van onze huiswijnen

19,75
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DINNERBUFFET.....................................................vanaf 20,25 p.p.
Halal op aanvraag

VOORBEELDMENU
VOORGERECHTEN
• Pumpkin-pie | honing | paddenstoelen | noten | cashew crème
• Carpaccio van rund | truffelmayonaise | pijnboompitten | gedroogde tomaatjes | parmezaan
• Huisgemaakte verse soep
HOOFDGERECHTEN
• Kalfssukade met kruidenkorst | jus van rode wijn
• Cannelloni | ricotta | gepofte flespompoen | gegrilde little gem | saus van salie
• Catch of the day | dagverse vis | bijpassend garnituur		
DESSERTS
• Huisgemaakte broodpudding | kaneel roomijs
• Zachte chocoladetaart | peer | vanille roomijs

Onze menu’s wisselen per seizoen, bovenstaande is een voorbeeld.
Benieuwd naar het huidige menu? Bel of mail ons even.

N.b. Soms zijn bepaalde ingrediënten niet verkrijgbaar. We zorgen altijd voor een passend
alternatief. Er kunnen ook andere redenen zijn waardoor wij een gerecht aanpassen.
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ON TOUR

BBQ

BBQ..........................................................vanaf 23,65
Zomer of winter, een BBQ is altijd sfeervol en lekker.
Deze barbecue wordt voor je bereid met een privé kok en onze leerlingen!
Halal op aanvraag

WARM
• Weiderund hamburger
• Buikspek gemarineerd in bruin bier en bruine suiker
• Oosters gemarineerde kippendij
• Lams merguez
• Vis van de dag
• In olijfolie gemarineerde zoete aardappel
KOUD
• Maïskolven
• Biologisch brood met hummus en olijfolie
• Tomatensalsa met dragonazijn
• Zoetzure komkommer met koriander
• Zuid-Amerikaanse bonensalade

Ook in de winter vinden wij het leuk om voor je te barbecueën!
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ON TOUR

WALKING DINNER
Het walking dinner is in de loop van de tijd wel het meest kleurrijke product van
The Colour Kitchen geworden! Ieder gerecht is geïnspireerd door onze leerlingen.
Het is kleurrijk en culinair, stoer en duurzaam. En bovenal sociaal!

Je kunt een keuze maken uit onderstaande gerechtjes (minimaal 3).
Deze zullen per gang worden
geserveerd. Wij adviseren 6 gerechtjes per persoon..............................vanaf 4,05 per gerechtje
Halal op aanvraag

VOORBEELDMENU
•
•
•
•
•
•
•

Gemarineerde tomaat | burrata | basilicum | gegrild zuurdesem | waterkerspesto
Rosbief van rund | truffelmayonaise | pijnboompitten |gedroogde tomaatjes | parmezaan
Huisgemaakte verse soep
Parelgort | krokante paddenstoel | uienring | peterselie | munt | groene asperge | oude kaas
Catch of the day | dagverse vis | bijpassend garnituur
Puntzakje friet | truffelmayonaise
Lemoncurd | verse aardbeien | vanille roomijs | basilicum

N.b. onder voorbehoud van enkele wijzigingen in de ingrediënten

ON TOUR
BORRELS

SNACKASSORTIMENT......................................................................................... per portie vanaf
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nootjes | deegstengels | huisgemarineerde olijven (6 personen)
Kaas | worst | mosterd
Huisgemarineerde olijven
Marokkaanse notenmix (6 personen)
Crudité | kruidendip (4 personen)
Bruschetta | huisgerookte zalm | tuinkers
Bruschetta | roomkaas | honing | gehakte noten
Bruschetta | ricotta | komkommer | mint
Bruschetta | entrecote | truffel
Mini pita | mouse van serranoham
Wrap | huisgemaakte lichtpittige makreelsalade | komkommer
Wrap | brie | rettich | tuinkers
Couscoustortilla | abrikoos
Mini hotdog | worst van Brandt en Levie
Börek (Turks brood met kaas en spinazie) warm geserveerd
Pita | rundergehakt en tomatensalsa
Brioche | pulled chicken
Bitterbal van oesterzwam | aubergine-mosterdmayonaise

6,70
3,60
2,00
2,95
2,75
1,05
1,05
1,05
1,05
1,40
1,25
1,25
1,40
1,40
2,75
2,75
3,95
1,05

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bitterbal van Schipholglans
Bitterbal
Bitterbal | mosterdcrème
Hoorntje van sushi-zalm | yuzu
Hoorntje van avocadocrème | zwarte sesam
Groentenlollie | rozenblad en citroen
Mini courgette | krokante kappertjes | crème van wasabi
Pickles van rode en gele biet | zeewierpoeder
Bijvangst viskroketje | citroenmayonaise

1,05
0,80
1,05
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
1,15

THE COLOUR KITCHEN BORRELPLANK (6 personen).......................... per plank
vanaf 9,90
Houten plank met gevarieerde snacks:
• Boerenworst | kaassoorten
• Deegstengels | crackers | brood
• Huisgemarineerde olijven | dadels | noten
• Dipsauzen | snackgroenten
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BORRELARRANGEMENTEN
Duur van onderstaande arrangementen: 1 uur. Alle borrelarrangementen kunnen per half uur
worden uitgebreid met drankjes voor 3,00 per persoon.

BORRELARRANGEMENT................................................................vanaf 4,85
We schenken onbeperkt normaal bier, onze huiswijn, Fritz frisdranken
en biologische sappen.
BORRELARRANGEMENT MET HAPJES................................................9,85
We schenken onbeperkt normaal bier, onze huiswijnen, Fritz
frisdranken en biologische sappen. Op tafel staan nootjes,
deegstengels, gemarineerde olijven, blokjes kaas en worst met
mosterd. En we gaan rond met een selectie bruschetta’s (2 p.p.).
BORRELARRANGEMENT UITGEBREID...............................................12,60
We schenken onbeperkt normaal bier, onze huiswijnen, Fritz
frisdranken en biologische sappen. Op tafel staan nootjes,
deegstengels, gemarineer- de olijven, blokjes kaas en worst met
mosterd. We gaan rond met een selectie bruschetta’s (2 p.p.),
mini pita’s met mousse van serranoham (1 p.p.) en mini hotdogs
met worst van Brandt & Levie (1 p.p.).

DRANKENARRANGEMENT............vanaf 4,85 per uur
Bij jullie diner kun je gebruik maken van onze drankarrangementen.
We schenken onbeperkt normaal bier, onze huiswijnen, Fritz
frisdranken, biologische sappen en na het diner koffie en thee.
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THE COLOUR KITCHEN
SOCIAAL ONDERNEMEN MET MENSEN EN BEWUST GEKOZEN LEVERANCIERS
Voor The Colour Kitchen staat sociaal ondernemen altijd centraal.
Ons maatschappelijk hart begint bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Door hen te helpen met een nieuwe kans. Dit doen we in een professionele omgeving.
Financiële duurzaamheid en stabiliteit zijn daarbij randvoorwaarden. En het
sleutelwoord is aandacht. Want alles wat je aandacht geeft, groeit!
The Colour Kitchen is daarnaast volop in ontwikkeling naar duurzamer werken.
We vinden het namelijk vanzelfsprekend om te helpen de wereld mooier te maken.
Onze leveranciers helpen ons hierbij. Deze zijn bewust gekozen op basis van hun
MVO-kenmerken (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), zoals Max Havelaar en
biologisch volgens Skal-certificatie.
Het liefst komen onze leveranciers uit de buurt of in ieder geval uit Nederland.
#IEDEREENEENKANS

INSPIRERENDE PARTNERS
DE MAALTUIN

DE VRIJE KEUKEN

RABOBANK
UTRECHTSE HEUVELRUG

“ BIJZONDER AAN THE COLOUR
KITCHEN IS NIET ALLEEN HET

RADIO KOOTWIJK

OVERHEERLIJKE ETEN, MAAR OOK
HUN GROTE SOCIALE HART.”

DOMTOREN UTRECHT

KANAAL30
DE ZALEN VAN ZEVEN
PALIJS SOESTDIJK
BOTANISCHE TUINEN UTRECHT
THEATER STEFANUS
STICHTING QUERIDON
TAAL & HORECA
GEMEENTE UTRECHT
ZIMIHC

MUSEUM VAN SPEELKLOK
TOT PIEREMENT
RABOBANK
REGIO SCHIPHOL
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