
Welkom bij Brasserie Bestek, het culinaire middelpunt van DE STEK. 

Wil jij lunchen met collega’s? Dagelijks staat er heerlijk eten op de kaart. 

De menukaart vind je op: www.destekgroningen.nl

Een arrangement nodig tijdens een vergadering? Kijk dan op deze kaart 

voor de mogelijkheden. Zijn er bijzondere wensen? Ga dan in gesprek met 

onze chef. Onderstaande arrangementen zijn te nuttigen van maandag t/m 

donderdag van (08:30 – 16:30). Heb je een verzoek voor na kantoortijd of wil 

je een reservering doorgeven? Neem dan gerust contact op. Je bereikt ons 

op info@leerhoreca.nl.

Lunch

Te bestellen v.a. 4 personen. Op verzoek is vegetarisch mogelijk.
Lunches graag twee werkdagen van tevoren bestellen.

BASIS LUNCH
Zacht bolletje bruin & wit met ham en kaas (2 stuks), 
biologische karnemelk & melk, verse jus d’orange, 
handfruit 

Uit te breiden met:
• Soep van de dag (€2.25)    • Kroket of vega snack (€2.25)

KLEIN BESTEK
Zacht bolletje bruin & wit met ham en kaas, 
biologische karnemelk & melk, handfruit

LUXE LUNCH
Luxe broodje, muesli-/krentenbol, biologische karnemelk & melk, 
verse jus d’orange, handfruit, soep van de dag

10.50

7.00

16.50

Arrangementen



BESTEK WATERARRANGEMENT
Spa rood 2 p.p, vers muntwater, dropjes, pepermuntjes 5.50 p.p.

KOFFIE & THEE ONBEPERKT ARRANGEMENT
Onbeperkt koffie, onbeperkt diverse soorten thee + water 6.50 p.p.

Te bestellen v.a. 4 personen

Vergaderarrangementen

Borrelen met je collega’s? Tot en met 10 personen kunnen wij een borrel klaarzetten. 
Met meerdere personen is natuurlijk mogelijk, maar hier moet wel personeel voor 
ingezet worden. Dit doen we graag in overleg met elkaar.

VERSCHILLENDE SOORTEN LUXE GEBAK
Te bestellen bij minimaal 6 personen, per stuk bij te bestellen

RETRO BORRELPLANK (V.A. 6 PERSONEN)
Kaas, worst, boterhamworst met augurk, kaasstengels, 

borrelnootjes & komkommer

LUXE BORRELPLANK (V.A. 10 PERSONEN)
O.a. witlof-gorgonzolabootje, scharrelkip, verse ananas, brood 

met smeersels, Zeeuws spek, kaasstengels, serranoham met 

cantaloupe, olijven met zongedroogde tomaten, groentesten-

gels in een dragon-kerveldip

DRANKJES

2.75 per fles 

3.00 per glas

3.50 per fles

2.75 per fles

Frisdrank     

Rode & witte wijn    

Speciaalbier (Grunn Bier)   

Gewoon bier (Hertog Jan/Grunn bier) 

2.75 p.s.

6.50 p.p.

10.50 p.p.

Feestje?

1.50

3.00

Luxe bakkerskoek

2.00Chocolade mini`s

Snack groentesticks

Te bestellen v.a. 4 personen

Dineren

DINERARRANGEMENT LEPEL
• Bourgondische Runderstoof (goed gevuld 

   met groenten & rundvlees)

• Diverse soorten brood en 2 smeersels

• Verse salade

Op basis van zelfbediening
(do’s and don’ts in overleg)

19.50

DINERARRANGEMENT VORK
• Cannelloni gevuld met rundergehakt in 

   Italiaanse tomaten saus gegratineerd 

   met twee soorten kaas

• Verse Italiaanse salade & brood

18.50

Gebak en diner 5 werkdagen van te voren aanvragen i.v.m. inkoop en bereiding.


