
UW FAVORIETE CAFETARIA/CATERAAR IN CULEMBORG

DeVluchtheuvel

MEETING &
EATING Tel. 0345 - 519890

Info@vluchtheuvel-culemborg.nl.

Voor meer informatie neem vrij-
blijvend contact met ons op.

LUNCH BEZORGSERVICE KWALITEIT

BELEGDE BROODJESBUFFET CATERING



De lunch is meer dan een maaltijd alleen. Het is een moment om even bij te komen 
en om nieuwe energie op te doen, voor de rest van de dag.
Na een goede lunch kun je er weer tegen aan! 

Bij de Vluchtheuvel kunt u lunches in allerlei soorten en maten bestellen. Of u nu op zoek
bent naar een lunch tijdens een vergadering, of een uitgebreide lunch tijdens een 
personeelsbijeenkomst. Wij zorgen dat u smakelijke wens vervuld wordt.

Onze lunches zijn op verschillende manieren te verkrijgen. Op de volgende pagina’s
van deze brochure ziet u enkele samengestelde vergader arrangementen, en lunch/reis
pakketjes welke netjes worden verpakt in een luchbox.

U kan uiteraard ook gewoon op www.vluchtheuvel-culemborg.nl onder het kopje
zakelijk bestellen onze bestelformulieren downloaden. 
Hier kunt u zelf een keuze maken uit ons gevarieerde aanbod. 

Het is uiteraard ook mogelijk om zelf een lunch samen te stellen.  

Stuur vrijblijvend een e-mail naar info@vluchtheuvel-culemborg.nl 
of bel naar 0345-519890.

Lunch



 TERWEIJDE     prijs p.p.01
Bijzonderheden: Vanaf 10 personen

2 belegde broodjes: 2 zachte bolletjes, gemengd belegd
Fruit: Handfruit (appel, peer, banaan)
Snack: Kroket
Drank: Melk

PAVIJEN  prijs p.p.02
Bijzonderheden: Vanaf 10 personen

2 belegde broodjes: 2 pistolets, gemengd belegd
Fruit: Handfruit (appel, peer, banaan)
Snack: Kroket
Drank: Melk, karnemelk, jus d'orange

MOLENZICHT  prijs p.p.03
Bijzonderheden: Vanaf 10 personen

2 belegde broodjes: 2 luxe harde broodjes, gemengd belegd
Fruit: Handfruit (appel, peer, banaan)
Snack: Kroket
Drank: Melk, karnemelk, jus d'orange
Soep: Tomaten, groente of seizoen

DeVluchtheuvel

VERGADER 
ARRANGEMENTEN
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€10,50

€7,95

€12,50

Al onze vleeswaren worden dagelijks vers aangeleverd door onze eigen slager. Boeren 
achterham, rosbief, parmaham, kipfilet, salami, fricandeau en roompate. Alles word vers 
door ons gesneden om onze heerlijke broodjes mee te beleggen, en onze salades mee 
op te maken.



PAKKET 1:   prijs p.p. 01

PAKKET 2:   prijs p.p.  02

PAKKET 3:    prijs p.p. 03

DeVluchtheuvel

LUNCH EN
REISPAKKETTEN

1 broodje kaas
1 broodje ham/kipfilet
Krentenbol
Stuk fruit
Blikje jus d'orange

1 pistoletje kaas
1 pistoletje ham/kipfilet
Krentenbol
125gr gesneden vers fruit
Blikje jus d'orange

1 luxe broodje kaas
1 luxe broodje ham/kipfilet
Krentenbol
150gr gesneden vers fruit
Melk
Candy reep
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€10,50

€9,25

€7,95



DeVluchtheuvel

RECEPTIE EN
GARNITUUR

o.a.

De mooiste hapjes voor uw receptie of feest bestelt u gemakkelijk bij de Vluchtheuvel.     
Uw receptie, diner, presentaties en andere ontvangsten, zowel groot als klein.    
Elke invulling kan weer anders zijn, maar elke gelegenheid verdient evenveel aandacht     
zorg en toewijding.     
     
Vakmanschap, ambachtelijk, luxe uitstraling, gevarieerd en dagvers.     
Om uw feest net dat beetje extra te geven, kunt u bij ons diverse luxe en bijzondere     
party hapjes bestellen.     

Warme hapjes     Beschrijving    Prijs per stuk

Bitterballen 
Frikandelletjes  
Gehaktballetjes  
Nasi- en bamihapjes  
Kipnuggets     €0.50 

Bittergarnituur:

Champignonspiesjes: Drie gebakken  
paddenstoeltjes aan  
een stokje     €1.15 

Mini sate spiesjes: Kleine stokjes sate  
met heerlijke pindasaus    €1.50 

Yakitori: Kleine gemarineerde  
kipspiesjes in soja en honing    €1.50 

Mini broodje hamburger: Mini broodje hamburger  
met sla, tomaat, augurk  
en ketchup       €2.50 



DeVluchtheuvel

RECEPTIE EN
GARNITUUR

Carpaccio
Roompate
Parmaham
Ossenworst
Filet american     € 1,45

Luxe st.broodhapjes vlees: o.a.

Koude hapjes     Beschrijving     Prijs per stuk
Cocktailprikkers: 

Feesthapjes:

Luxe st.broodhapjes kaas: 

Kaas  
Ham/asperge  
Salami  
Boterhamworst/augurk  
Kip�let/roomkaas     €0.85 

Cervelaat hoorntjes  
met roomkaas  
Gevulde dadels  
Rauwe ham/meloen  
Gevulde champignon/roomkaas  €0.95 

Brie  
Roomkaas  
Mozzerella  
Geitenkaas     €1.35 

Gerookte zalm  
Tonijn  
Haring  
Makreel  
Garnalen     €1.50 

Luxe st.broodhapjes vis: 

o.a.

o.a.

o.a.

o.a.



DeVluchtheuvel

RECEPTIE EN
GARNITUUR

Koude hapjes    Beschrijving     Prijs per stuk

Gevulde eieren: 

Gevulde komkommer: 

Parma eitjes:
Vega spiesjes: 

Fruit spiesjes:

Gevuld tonijn eitje 

Disposable hapje: 

Gevuld volgens geheim  
recept      €1.25 
Halve eitjes met parmaham   €1.15 

Olijf, paprika, augurk, cherry   €1.10 

Seizoensfruit op een stokje   €0.85 

Gevuld met garnalen en/of  
salades     €1.60 
Gevuld met mousse van   
tonijn      €1.65 
Trendy gepresenteerde hapjes  
naar wens ingevuld    €2.50 

Zalmwrap: Tortilla gevuld met gerookte  
zalm, roomkaas en sla   €1.10 

Wrapje ham/kip�let kaas: Tortilla gevuld met ham   €1.10  
of kip�let en kaas, roomkaas  
en sla  



DeVluchtheuvel

RECEPTIE EN
GARNITUUR

Overige hapjes

Olijven    Gemengde olijven Vanaf 10 pers
         €1.25 

Vleeswarenplank  Diverse soorten Vanaf 10 pers
+- 200 gr per persoon onder andere:  
    Pate  
    Filet american  
    Rosbief  
    Salami  
    Coburgerham  
    Ossenworst  
    Incl. stokbrood en kruidenboter €7.50 

Kaasplank   Diverse soorten Vanaf 10 pers
+- 200 gr per persoon Kaas, druiven, olijven noten, 
    stokbrood en kruidenboter  
         €8.50 



DeVluchtheuvel

SALADES EN
MEEREn salade van de Vluchtheuvel is feestelijk verzorgd met heerlijke

verse ingredienten. Een variatie op uw bu�et of gewoon tussendoor 
op uw feestje.

Salade  Beschrijving Prijs per persoon 

Verse fruit salade: Fruitsalade, luxe opgemaakt  
   tot een schilderij van   
   kleurrijk fruit     €7.95

Zalmsalade:  Zalmsalade met gerookte zalm en  
   diverse andere soorten vis, opgemaakt  
   met vers fruit en diverse soorten   
   rauwkost     €9.25 

Rundvlees salade: Rundvleessalade aangevuld  
   met diverse rauwkostgarni-  
   turen, vers fruit en opgemaakt  
   met luxe rundvleeswaren   €8.25 

Vegetarische salade: Aardappelsalade met rauwkost  
   garnituren, groente en diverse  
   soorten fruit     €7.95 

Italiaanse salade: Met onder andere pasta, olijven,  
   salami, mozzarella, kappertjes, pesto,  
   afgewerkt met oregano en balsamico  
         €9.25 

Wij gaan bij onze salades uit van 250 gram salade en     
150 gram garnituur per persoon.    

    
De salades zijn vanaf 4 personen te bestellen    



DeVluchtheuvel

SALADES EN
MEER

Vers stokbrood    
Vers afgebakken wit/bruin (per stuk)    €2.00 
    
Italiaanse Bol    
(per stuk)        €1.20 
    
Kruidenboter (250gram)      €4.00 

Diversen



DeVluchtheuvel

GERECHTEN &
SOEPEN

Heerlijke pittige spaanse    €6,95 
balletjes in salsa saus
4 balletjes per persoon     

Spaanse balletjes: 

Gerechten     Beschrijving    Prijs per persoon

Door ons bereid, geserveerd    €7,25 
met honing-mosterdsaus
250 gram per persoon      

Warme beenham: 

Malse kipsate met onze eigen  €4,95 
pindasaus. Warm aangeleverd 
met stokbrood (3 stokjes)      

Kipsate: 

Gesneden schnitzel reepjes met   €5,25
gebakken uitjes, spekjes en champignons
350 gram per persoon 

Schnitzel de Vlucht: 

De gerechten zijn vanaf 10 personen te bestellen. 
De gerechten worden afgeleverd in cha�ng dishes. 

Groenten
Tomaten 
Seizoen     €2,75   

Soepen: o.a.



DeVluchtheuvel

GERECHTEN

500 gram p.p.
Incl. 2 stokjes kipsate
en eigen pindasaus    € 10,50
     

Bami of Nasi: 

Gerechten     Beschrijving    Prijs per persoon

Malse sate van de
haas, met onze eigen
pindasaus. Warm
aangeleverd met stokbr.
(3 stokjes p.p.)     € 5,75

Sate van de haas: 

Malse varkenshaas in
champion-roomsaus    € 6,95

Varkenshaas:

 

De gerechten zijn vanaf 10 personen te bestellen. 
De gerechten worden afgeleverd in cha�ng dishes. 



DeVluchtheuvel

VOORWAARDEN

Voorwaarden
• De minimale afname van vergader arrangementen is 10 personen.
• Ook voor kleinere groepen zijn er uiteraard mogelijkheiden, hiervoor word een meerprijs 
 berekend.
• Bij voorkeur uw bestelling per e-mail plaatsen: (info@vluchtheuvel-culemborg.nl). 
• Graag komen wij tegemoet aan uw vegetarische, dieet of geloof gerelateerde wensen.
• Personeel op locatie is op aanvraag mogelijk.
• Wij bezorgen van 11:00 tot 13:30 en van 16:15 tot 17:00, buiten deze tijden 
 bezorgen wij op vooraf gemaakte afspraak.
• Voor het bezorgen en klaarzetten van uw buffet brengen wij u € 10,00 in rekening.
• Wij werken en transporteren 100% H.A.C.C.P. gecontroleerd en op de juiste 
 temperatuur.
• Catering aanvragen op zondag in overleg.
• De gehanteerde prijzen gelden vanaf 1 januari 2016.
• Alle prijzen zijn inclusief 6% BTW.
• Wilt u bij ons een bestelling plaatsen, en deze middels een factuur voldoen, maak dan vooraf 
 uw gegevens bij ons bekend.
• Indien gewenst, is het ook mogelijk om servies, glaswerk etc. bij ons te huren en door 
 ons te laten inrichten. Vraag hierbij naar de mogelijkheden.
• Onze gerechten en soepen zijn per gerecht vanaf 10 personen te bestellen.
• Wij bezorgen alleen bestellingen boven de €10,00 en onder een besteding van €20,00 
 brengen wij u €2,50 bezorgkosten in rekening.
• Onze salades zijn vanaf 4 personen te bestellen.
• Luxe hapjes zijn te bestellen vanaf € 50,00.
• De minimale afname van reis pakketten is 15 personen.    

Informatie
Telefoonnummer: 0345-519890
E-mail adres: bestellen@vluchtheuvel-culemborg.nl/info@vluchtheuvel-culemborg.nl
Cafetaria/catering de Vluchtheuvel
Chopinplein 13
4102 CV Culemborg

Web: www.vluchtheuvel-culemborg.nl
Facebook: www.facebook.com/frietbijdevluchtheuvel

Abn Amro: NL06ABNA0544641132
Kvk.nr.: 64946495
Btw nr.: NL073201406B01



Sinds 1 juni 2014 is Tim Colijn eigenaar van Cafetaria de 
Vluchtheuvel. Tim komt uit een echt horecanest, en is dan 
ook opgegroeid tussen de frites in de cafetaria en ijssalon 
van zijn vader, welke zich in Rhenen bevinden. Ondertus-
sen runt Maarten Colijn (Tim’s broer) de cafetaria in 
Rhenen, en zijn zus (Sanne Colijn) de ijssalon in Rhenen, 
en sinds de zomer van 2016 is daar een 2e vestiging in 
Doorn bijgekomen. Maarten Colijn sr. draagt zelfs de titel 
Meesterijsbereider. Wij zetten onze bedrijven voort onder 
de ervaring van vroeger, in de stijl van nu. En dat merkt u!

We kunnen redelijk kort zijn, waarom u voor cafetaria/catering de Vluchtheuvel moet 
kiezen. Wij werken met passie, zijn enthousiast en denken mee met onze klanten. Al 
meer dan 15 jaar een begrip in de regio, voor bedrijven maar ook voor onze gasten in 
onze prachtige cafetaria gelegen op het Chopinplein. Wij werken samen met een eigen 
slager, die ons dagelijks voorziet van de beste vleeswaren, maar bijvoorbeeld ook onze 
schnitzels en varkenshaassate. Daarnaast hebben wij een eigen kipleverancier, waar wij onze kip producten 
halal kunnen inkopen, om onze diversiteit nog maar even te 
benoemen. Onze keuken blijft hierbij telkens zoeken naar de juiste balans.

Waarom de Vluchtheuvel

Voel u welkom bij cafetaria de Vluchtheuvel. In 
onze cafetaria wordt u ontvangen in een
eigentijds en fris interieur. Voor een complete 
maaltijd, snelle lunch, of gewoon gezellig 
een lekker kopje ko�e. Gelegen op het prachtig 
vernieuwde Chopinplein, in het hartje 
van de wijk Terweijde in Culemborg.

Altijd een warm welkom

Het team van de Vluchtheuvel bestaat uit een 
groep enthousiaste en toegewijde medewerkers. 
Wij streven ernaar de beste kwaliteit te leveren, 
en onze bezoekers naar wens te bedienen. 

Wij denken graag met u mee en gaan alleen voor 
het beste!


