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EEN KIJKJE IN DE KEUKEN
VAN LA VIE
Onze producten
Bij La Vie dragen we zorg bij het creëren van een culinaire beleving van onze gasten. Wij maken
gebruik van exclusievere producten. Daarnaast zijn wij tegen het weggooien van producten en
proberen producten op een zo efficiënt mogelijke manier te gebruiken en verwerken.
Green Key
Onze keuken maakt gebruik van onder andere 3-sterren beter leven vleeswaren en biologisch
vlees. We maken gebruik van de viswijzer om op een verantwoorde manier vis te kunnen
serveren aan onze gasten. Daarnaast bieden we minimaal één biologisch product aan op ons
buffet zoals melk, karnemelk of yoghurt. En streven we er naar om ons afval ten alle tijden te
scheiden.
Keukenteam
Het keukenteam van La Vie heeft jarenlange ervaring met de catering van congressen,
vergaderingen en trainingen. Van ontbijt en lunch tot borrel en diner. En dat smaken verschillen,
weet ons keukenteam als geen ander. Dat maakt ze juist blij én creatief.
Dieetwensen
Onze food items kunnen aangepast worden naar de (dieet) wensen van onze gasten. Ons
keukenpersoneel heeft hier kennis van en geeft u graag advies over de mogelijkheden.

BREAKFAST
@ LA VIE
Ontbijt La VieW
Een gedekte tafel in ons restaurant. Ons ontbijt bestaat uit wit en bruin brood, croissant,
gekookt ei, een ruim assortiment aan divers beleg, fruitsalade, yoghurt met diverse toppings,
en ontbijtdranken.

Ontbijtbuffet Healthy
Een uitgebreid ontbijtbuffet:
Yoghurt met diverse toppings zoals granola, muesli en diverse gedroogde vruchten
Spelt pancake met bijpassende dressing
Crackers met gezonde marmelades van fruity mash (gemaakt op een zorgboerderij)
Diverse soorten brood
Ruim assortiment aan beleg (zoet/hartig)
Fruit salade en een gezonde smoothie
Koffie, thee, water, melk, karnemelk en jus d'orange

LUNCH
@ LA VIE
Voor de lunch biedt La Vie verschillende culinaire mogelijkheden, zoals een uitgebreid lunchbuffet of een
broodjeslunch op zaal.
Lunchbuffet La Vie
Laat uw gasten onbezorgd genieten van een uitgebreid lunchbuffet in ons restaurant.
Uitgebreid assortiment van verschillende broodsoorten
Zoet en hartig beleg
Een divers en vegan saladebuffet
Wisselende warme maaltijden en snacks
2 soorten soep
Een yoghurtbar
Diverse fruitsoorten en zoetigheden
Lunch dranken o.a. (karne)melk, jus d'orange en vitaminewater

LUNCH
@ LA VIE
Naast ons uitgebreide lunchbuffet bieden wij ook diverse broodjeslunches aan:
Broodjeslunch Basic
Drie royaal belegde luxe broodjes. Inclusief melk, karnemelk en jus d'orange.
Broodjeslunch Luxe
Drie royaal belegde luxe broodjes, keuze uit soep of een warme (vegetarische) snack en
handfruit. Inclusief melk, karnemelk en jus d'orange.
Broodjeslunch Green
Drie royaal belegde luxe broodjes, keuze uit soep of een warme (vegetarische) snack,
frisse smaakvolle seizoenssalade en handfruit. Inclusief melk, karnemelk en jus d'orange.

DINER
@ LA VIE
Een diner bij La Vie is ook erg passend. U kunt gebruik maken van een diner in ons
restaurant, in de evenementenruimte La VieW of op zaal laten verzorgen.
Chef's Special
Bij de Chef's Special is er een keuze uit drie gerechten; vlees-, vis- of een vegetarisch
gerecht. De specialiteiten van onze chef zijn altijd verrassend culinair voor deze prijs. En al
helemaal gezien het inclusief een drankje naar keuze is (Hollands gedestilleerd). Het gerecht
zal worden geserveerd met aardappel- en groentegarnituren.
Chef's Special Deluxe
Een 3-gangen diner bereid door onze chef, geheel in het teken van uw wensen. Bij La Vie
hebben wij diverse mogelijkheden voor een culinaire en innovatieve invulling, maar in
samenwerking met u kunnen we iets geheel passend serveren. Chef's Special Deluxe bestaat
uit een voor-, hoofd- en nagerecht. Bij elke gang is er keuze uit een vis-, vlees- of vegetarisch
gerecht. Dranken zijn op basis van nacalculatie.
Tip van de chef: vul uw 3-gangen diner aan met een heerlijke amuse vooraf, zodat de gasten
direct kunnen genieten van de culinaire hoogstandjes van onze keuken.

LA BUFFET
Het is bij ons in La Vie ook mogelijk om een buffet voor uw gasten te reserveren. Hiervoor bieden wij smaakmakende
variaties. Een buffet is te reserveren vanaf 25 personen en zijn altijd inclusief 2 dranken (Hollands gedestilleerd).
Overige dranken zijn op basis van nacalculatie.
Onderstaande prijzen zijn per persoon.

Mexicaans buffet

Streetfood buffet

Oosters buffet

Taco's

Falafel

Bami / Nasi goreng

Gestoofd rundvlees / guacamole / rode ui /
paprika

Falafelballetjes / knoflooksaus / rauwkost /
rode ui / paprika

Nasi / bami / ei / paprika / prei / ui

Burritos

Hotdog

Wraps / pittige kip / tomatensalsa /
kidneybonen/ maïs

Wit broodje / zuurkool / rode kool / curry

Tortilla's
Chips / chili con carne / zure room / kaas /
pompoen / komkommer

Hambuger

Saté Ayam
Kipdijfilet / satésaus / knoflook / gember

Foe yong hai
Ei / champignon / paprika / ui / rode saus

Runderburger / broodje / spek / uienringen /
tomaat / komkommer

Inclusief aardappelgarnituren, rijkgevulde salade en
bijpassende sauzen

Inclusief kroepoek, sambal en ketjap

OVERIGE MOGELIJKHEDEN
Onderstaande prijzen zijn per persoon.

Chef's choice

Italiaans buffet

Tapas

Stamppot

Een snel en voedzaam buffet,
op basis van de recepten van
onze chef. Een buffet vol
lekkernijen afhankelijk van het
seizoen en natuurlijk de
creativiteit van de chef.

Heerlijke Italiaanse gerechten,
zoals Penne Milanese,
Fettuccine, Ossobuco en
Gnocchi. Hierbij wordt een
antipasti met ciabatta's,
focaccia's en diverse tapenades
geserveerd. Om het diner
succesvol af te sluiten serveren
wij de traditionele Tiramisu als
dessert. Mangia Gustoso!

Ons gevarieerde tapasbuffet
bestaat uit Italiaanse
tomatensoep, salades met vis,
Mediteraanse salades,
gemarineerde courgette,
kipkluifjes en gebakken
inktvisringen. Dit buffet wordt
geserveerd met stokbrood en
kruidenboter.

Bestaande uit een heerlijke
andijviestamppot met spek,
zuurkool met rookworst,
overheerlijke boerenkool met
saucijs en onze Hollandse
hutspot. Inclusief diverse
toppings als mosterd,
zilveruitjes, augurk en piccalilly.

WALKING DINNER
Heeft u tijdens uw event tijd voor een uitgebreid & hip diner, dan adviseren wij u een luxe walking dinner. Uw gasten hoeven niet te
tafelen maar krijgen in verschillende gangen culinaire gerechten geserveerd. Ideaal om niet te hoeven wisselen in het programma.
Dineren én netwerken was nog nooit zo eenvoudig!
Onderstaande prijzen zijn per persoon.

Verrasvast

Verwenzaam

Carpaccio
ossenhaas / oude gracht kaas / pijnboompitten / bieslook

Kalfsmuis
zacht gegaard / tonijn

Sashimi
Rauwe tonijn / zalm / sojasaus

Kreeft
Soep / saffraan

Rund
Mini hamburger / gegrilde tomaat / truffelmayonaise

Kroket
Vis / limoendip / zeewier

Bananenblad
Zoete kleefrijst / zoetzure groenten

Weckpotje
Rundersucade / ratatouille / truffeljus

Kaasplankje / tiramisu / roomijs

Brie
Mousse / dadels / rode port
Panna cotta
Vanille / sinaasappelcompote

BORRELEN
@ LA VIE

Uiteraard is het ook mogelijk om een borrel bij La Vie af te nemen. Voor groepen tot 35 personen is dit mogelijk in onze lounge en voor
grotere groepen adviseren wij onze gezellige borrelruimte La VieW in ons restaurant. Voor de borrel is het zowel mogelijk een
arrangement, als hapjes los te reserveren, waar de dranken worden gefactureerd op basis van nacalculatie.
Onderstaande prijzen zijn per persoon, inclusief 2 dranken.

Basis
Borrelarrangement
bestaande uit worst, kaas,
olijven, luxe borrelnootjes
en chips.

Comfort
Vier warme bittergarnituur
hapjes per persoon. Keuze
uit vlees, vegetarisch of
een mix van beide.

Mexicaans
Een mexicaanse
borrelplank bestaande uit
nacho's met salsa,
guacamole en cheddar
kaas, chicken wings, kaasjalapeño snacks en
calamares met
knoflooksaus.

Vegan
Een veganistische
arrangement bestaande uit
groentesticks met
verschillende soorten
hummus, vegan nacho's,
gazpacho en dé
bieterballen.

La Vie
De special van onze chef
met twee soorten kaas,
twisted jams, vegetarische
oesterzwambitterballen,
fuet en peppadews.

THE BITES
Het is ook mogelijk om hapjes vooraf te reserveren en de dranken te factureren op basis van nacalculatie. Wij zullen dan werken met een
minimale bargarantie ter afname van de dranken. In overleg kan afgesproken worden wat voor dranken er geschonken mogen worden bij
uw borrel of event.
Onderstaande prijzen zijn per persoon.

Luxe mix
Een mix van warme kipstukjes, kalfsbitterballen, minikaassoufflé, rempengballetjes, twee soorten kaas, twisted
jams, fuet en peppadews.

Koud gemengd
Borrelplank met twee soorten kaas, twisted jams, fuet,
peppadews en mozzarella-tomaat spiesjes.

Warm gemengd
Een variatie van kipstukjes, kalfsbitterballen, minikaassoufflé en rempengballetjes. 4 hapjes per persoon.

Chef's Special 'Fingerfood'
Een luxe mix van onderstaande culinaire lekkernijen:
Sandwich van gerookte zalm, paling, krab en bieslook crème
fraîche;
Crostini met tapenade van zongedroogde tomaat en Coppa
Di Parma;
Eendenlever en gerookte eendenborst op krokant
rozijnenbrood met appelstroop;
Bruschetta van tomaat, mozzarella en gemarineerde
courgette met een mosterddip.

TOT ZIENS IN LA VIE
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