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gewo
on

Urban Chef

tomatensoep
assortiment hartige taarten (warm)
diverse luxe broodjes
pesto, olijfolie-dipjes en oliën
luxe vleeswaren
luxe kazen
tonijnsalade
gegrilde groenten
frisse salade

tiramisu

petit four

3.50

2.00

01
02
03
04
05
06
07
08
09

20.00

30.00

BUFFET ARRANGEMENTEN

01
02
03
04
05
06
07
08

gazpacho
champignons in knoflooksaus
spaanse kip met chorizo
patatas bravas
spaanse rijst met groenten

01
02
03
04
05

shish tauok (libanese kip spiezen)
köfte (lam)
falafel
fattoush salade
kruidige kikkererwten uit de oven
tabouleh 
hummus, baba ganoush, labneh
pita brood

Bala
boste

20.00

big 
mama’s

BEPPE’S



spaghetti al tonno
lasagne bolognese 
lasagne ricotta/spinazie
fussili met pesto en kip
frisse salade (kan ook vegetarisch)

salade caprese 
zwarte olijventapenade
siciliaanse gehaktballetjes
vitello tonato (kappertjes, citroen en rucola)
gamba’s in knoflookmarinade
saltimbocca a la romana
risotto met tomaten en parmezaanse kaas 
pasta met pesto
salade

Uitbreiden met antipasti 

prosciutto
salami 
gorgonzola dolce
pecorino tartuffo
brood met pesto en olijfolie

chorizo in cider en honing 
albondiga’s in tomatensaus
biefstuk -en gambaspiesjes 
paella met zeevruchten, kip en chorizo 
spaanse tortilla met manchego
kikkererwten/spinazie salade
patatas bravas
gemarineerde olijven

01
02
03
04
05
06
07
08
09

mis
amigos

italiaanse 
vleeswaren 
en kazen

di 
nonna

20.00

30.00ME
MADRE

te bestellen vanaf

01
02
03
04
05

01
02
03
04
05
06
07
08

5.00

30.00

alle prijzen zijn p/p



proost

Urban Chef BORREL ARRANGEMENTEN

3 uur borrelen inclusief wijn, bier en fris met verrukkelijke Urban Chef’s hapjes.
(vanaf 16 personen en vooraf reserveren)

urban 
favourites 

zalmtartaar met mierikswortel

bladerdeegpakketjes met geitenkaas en garlic-onionjam

champignonspiesjes met bacon en kaas

garnalen met homemade cocktailsaus

devil’s eggs met truffeltapenade

DOLCE
VITA

crostini met pesto, mozzarella en zongedroogde tomaat

antipasto spiesje met fuet, kaas en olijven 

grissini met parmaham 

verrine met zalm en avocado        

crostini met gerookte makreel 

bruschetta met pesto of tapenade

Viva 
España

knoflookgarnaal

albondiga’s

chorizo met honing en cider

“boozy” gazpacho met wodka

empanada met groenten en kaas 

tapenade van zwarte olijven

IETS TE VIEREN? Of gewoon zin in een gezellige borrel in een relaxte 
ambiance? Lekker geen rompslomp op kantoor of thuis. Wij verzorgen 
de hapjes, vullen de glazen en ruimen naderhand alles weer op!!

25.00



plus

urban

tasting

diverse bruschetta’s

diverse quiches

salade

koffie, thee en fruitsap 

diverse bruschetta’s

diverse quiches

salade

koffie, thee en fruitsap 

1 glas bubbels, wijn of bier

petit fours

antipasti met diverse kazen en vleeswaren, 

gegrilde groenten, diverse dagspecialiteiten 

uit de vitrine, salades en brood met pesto/

tapenade.

een consumptie naar keuze  

(bubbels, wijn, bier of frisdrank)

Heerlijk in een andere omgeving lunchen met collega’s of met een 
zakenrelatie? Of vergaderen onder het genot van een lekkere lunch? 
Een afscheid van een collega of iets anders te vieren?

feest
elijk

Urban Chef ZAKELIJK LUNCHEN

25.00

22.50

17.50



SCHALEN MET HAPJESgewo
on

Urban Chef

Snel, handig en ideaal om 
een avondje te snacken.

Homemade kant-en-klare hapjes, 
combinatie van vis, vlees en vegetarisch.

Heerlijk als voorgerecht maar 
ook uitstekend bij de borrel.

Schaal vol overheerlijke luxe mediterrane 
vleeswaren en kazen, geroosterde groente, 
olijven, noten en fruitgarnituur.

ANTI
PASTI 

55-60 
hapjes

50-55 
hapjes

45-50 
hapjes

Als je niet kunt kiezen. 

Een combinatie van 
bovenstaande twee schalen.            

DE 
BUTLER

65.00



lekker

Urban Chef URBAN CHEF’S BAKERY

SCONE

AWESOME DATE PIE

carrot cake

JUST APPLE PIE

CHEESECAKE

Bastogne coffee pie

ROALD DAHL

niets meer en niets minder

chocochocochoco

‘mannen’taart

de beste in de stad... écht!

met een vleugje sinaasappel 

beste combi ooit 

fluweelzacht met honing

beste van 2 wereldendubbeldekker

BROWNIE / BLONDIE

lactosevrij glutenvrij

2.50

3.50

3.00

3.50

3.00

3.00

3.00

4.50

2.50

3.00

14.00

25.00

19.00

25.00

19.00

19.00

19.00

35.00



actueel aanbod op de website

gewo
on

Urban Chef WWW.LUNCH ON DEMAND.NL

BELEGDE BROODJES

5 verschillende broodjes

10 verschillende broodjes

broodje, puntje quiche, salade (voor 1 pers)

broodje, puntje quiche, salade  
en puntje zoete taart

broodje, quiche, salade, zoete taart en melk

barstensvol met sandwiches, broodjes,  
heerlijke Italiaanse salade, pastasalade, 
homemade taarten, quiche, vruchtensap  
en zoete versnaperingen. 

vis, vlees of vegetarisch, 6-8pt

5.50

25.00

50.00

10.00

12.50

15.00

20.00

17.00

BROODJES BOX I

BROODJES BOX II

LUNCHBOX I

LUNCHBOX III

Picknick “
Grab&Go“
Hartige taarten



gewo
on

Urban Chef (SUB)URBAN CHEF AFHUREN?

www.urbanchef.nl

Ideaal voor een feestje, bruiloft, verjaardag, baby shower, 
jubileum of omdat je het leven wilt vieren. Lekker geen 
rompslomp in huis. 
 
Wij doen de inkopen, regelen de borden, bestek, glazen, 
koken, vullen de wijntjes op tijd bij én ruimen alles op. 

www.urbanchef.nl/suburban

SubUrban Chef is de kleine broer van Urban Chef en 
uiterst geschikt om af te huren voor knusse feestjes 
van 10-15 personen.

Noordelijke Parallelweg 28, Arnhem

www.lunchondemand.nl

Makkelijk en snel online bestellen

de LEKKERSTE lunch
de WAANZINNIGSTE taarten 
en de HEERLIJKSTE overwerkmaaltijden
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