
OFFERTE 
private dining 

GOOD FOOD

LAVINIA GOOD FOOD bereidt dagelijks pure en voedzame gerechten. Niet alleen biologisch ingekocht 
waar mogelijk, maar ook met zorg bereid om iedereen zo gezond mogelijk bij ons te laten genieten! 

LAVINIA kookt wat de pot schaft om zo te kunnen inspringen op dagverse produkten en verspilling tegen te 
gaan. Wij laten ons inspireren door wereldse chefs, bloggers en foodies. 



Facts & Figures

Datum

Lokatie Kerkstraat 176 of Amstelveenseweg 192

Aantal gasten 14-50

Ontvangsttijd Door de weeks vanaf 17,30 en in weekenden vanaf 18.30.

Culinair Hapjes, een 3 of 4 gangen diner

Dranken Wij bieden alle drankjes van de kaart aan. Het is eveneens mogelijk om 
een feestelijke welkomstcocktail aan te bieden. 

Personeel
Wij zullen zorgdragen voor voldoende personeel om de avond vloeiend te 
laten verlopen. Wij zullen de avond tenminste met 2 personeelsleden 
afronden.

De ruimte

Wij laten de ruimte zo veel mogelijk ‘intact’, en gebruiken de aanwezige 
tafels, bloemen en kaarsverlichting. In geval van een diner zullen wij tot 
20 personen op de Kerkstraat en 28 personen op de Amstelveenseweg een 
lange dinertafel dekken. Daarboven dekken wij gelijkmatige tafels.

Betaling Betaling kan op de avond zelf met pin of creditcard. Indien een factuur na 
afloop gewenst is, kan dat ook. Wij hanteren 25,- administratiekosten.
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Tijdschema 
De lokatie is tot 17.00 uur een lunchroom/traiteur. Het is mogelijk om vanaf 18.30 uur gebruik te 
maken van onze locatie. Ons winkelpersoneel zal na sluiting overgaan tot het diner-klaar maken van 
de ruimte. 

Voorbeeldmenu 
Bij LAVINIA bereiden wij dagverse gerechten met een missie: bewust en voedzaam eten!  

Onze diners bieden wij aan op basis van carte blanche, zodat onze keukenbrigade dagverse gerechten 
kan bereiden. 

Hoe ziet een diner er bij LAVINIA uit?  

Soep van de dag, uitgeserveerd 
***** 

LAVINIA’s Buffet 
De gasten worden uitgenodigd om bij het buffet hun hoofdgerecht te halen. Een divers aanbod met 

veel verschillende salades/gerechten en een warm vegetarisch gerecht. 
 

optioneel: een vis of vleesgerecht in plaats van het warme vegetarische gerecht 

***** 
LAVINIA’s cake, uitgeserveerd 

18.15 uur LAVINIA stand-by voor early birds
18.30 uur Aankomst gasten

18.30 - 19.30 uur Inloop / borrel
19.30 - 21.00 uur Diner
21.00 - 21.30 uur Koffie en thee / natafelen

22.00 uur Vertrek van de laatste gasten
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Prijzen

Pre-dinner pizzetta bites, vegetarisch en/of vegan, carte blanche, per persoon 8,50

Pre-dinner snack platter (olijven, Libanees brood, pickles, hummus), per persoon 8,50

3 gangen carte blanche diner, per persoon 37.50

Een extra gerecht, carte blanche, per persoon 9,50

Een kaasplankje/-bordje, extra tussengerecht, per persoon 11,00

supplement vis/vlees bij warme gerecht, per persoon 7,50

Chocola / iets lekkers bij de koffie/thee, per persoon € 2,50

Biertjes, wijnen, soft drinks - zie prijzen van onze menukaart online stelpost

Uitkoop infused en sparkling waters/koffie/thee, per persoon gedurende de avond € 8,50

Huur exclusief gebruik van de lokatie in de avond 350,00 € 350,00

Totaal, excl. BTW € 350,00

Totaal per persoon

* Uitkoop geldt voor een ontvangst van 4 uur, bij uitloop worden de dranken op 
na-calculatie gerekend.
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Toelichting op ons voorstel 

- Onze prijzen zijn exclusief BTW.  

- Ons voorstel gaat uit van een ontvangst van totaal 4 uur. Mocht het uitlopen of eerder aanvangen, 
dan moet je rekening houden met extra personeelskosten (€ 37,50 per half uur) en bij uitkoop van 
de basis dranken ook met dranken welke op na-calculatie worden berekend. 

- Wij hanteren een minimale omzetgarantie van 1500,- 

- Het kostenoverzicht is een inschatting van de kosten. Je kunt zelf bepalen hoe je de avond invult. 

- De betaling kan op de avond zelf  worden voldaan met pin. Wij kunnen een factuur nasturen; hier 
rekenen wij 25,- administratiekosten voor. 

- De offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken. Graag vernemen wij voordien van je of je gebruik 
wenst te maken van onze diensten. 

- De lokatie sluit op maandag t/m donderdag en zondag om 00.00 uur. Op vrijdag en zaterdag kunt u tot 
01.00 uur op onze locatie blijven. 

- Wij vernemen het definitief aantal gasten, bindend voor de eindnota, tenminste 3 werkdagen 
voorafgaande aan het ontvangst, net als eventuele extra wensen, verzoeken, dieetwensen. etc. Gelieve 
deze gegevens ons per mail te verstrekken. 

- Indien je ons de opdracht gunt, verzoeken wij je ons het bijbehorende kostenoverzicht getekend aan ons 
terug te sturen, ter bevestiging van de opdracht. 
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LAVINIA GOOD FOOD maakt een verantwoorde keuze voor de verzorging en bereiding van haar 
gerechten. Hierbij wordt gelet op de volgende aspecten: 

Organic 
Bij de teelt van organic producten die LAVINIA gebruikt wordt zowel rekening gehouden met de 
natuurlijke behoefte van het dier als met het milieu. LAVINIA gebruikt veelal groenten en fruit uit het 
seizoen en die lokaal geteeld worden. Er wordt gelet op het EKO-keurmerk, deze geeft namelijk de 
garantie dat de producten biologisch geproduceerd zijn. 

Duurzame vangst 
LAVINIA GOOD FOOD spant zich in voor duurzame visserij. Wereldwijd worden zeeën en open wateren 
steeds meer belast door overbevissing, bijvangst en schadelijke vistechnieken. Met de vis die 
gecertificeerd is met het MCS-keurmerk biedt LAVINIA extra zekerheid dat de vis afkomstig is uit een 
duurzame en goed beheerde visserij. 

Vlees 
LAVINIA vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan diervriendelijke productie van vlees. Onze 
leveranciers leveren kwaliteit en delen de mening dat wanneer het dier het goed heeft gehad, je dit 
proeft.  

Ecologisch 
Bij de realisatie en voorbereiding van de gerechten voor LAVINIA wordt het milieu zo goed mogelijk 
ontzien door diverse maatregelen. 

Non Food 
Het verpakkingsmateriaal van de gerechten wordt tot een minimum teruggebracht. Op kantoor wordt 
getracht tot een paperless office te komen. LAVINIA heeft geïnvesteerd in milieuvriendelijke verpakking 
voor haar to go maaltijden; de gesealde maaltijden zijn gemaakt van afvalresten van suikerriet. 

Food 
Wij garanderen geen verspilling van voedsel. Wel is het ons streven om verspilling te minimaliseren door 
producten handig te hergebruiken. 

Tot slot 
Alle producten bij LAVINIA hebben altijd een onafhankelijk keurmerk zoals het EKO-keurmerk voor 
biologische producten, of het MSC keurmerk. Zodoende kan LAVINIA waarborgen dat haar keuze altijd 
een verantwoorde is. LAVINIA kan haar klanten op transparante wijze bedienen en hen werkelijk puur 
laten genieten.
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