
 

 

 
 
 

 
foodbook Peakz Padel 

Beursgebouw 
Of je nu heel collegiaal bent of altijd wilt winnen; aan de bar 
ben je uiteindelijk allemaal gelijk en praat je lekker na over die 
mooie rally, fantastische winner of die ene gemiste kans. Van 
het padellen en borrelen krijg je honger. Vandaar dat Peakz 
Padel Eindhoven de volgende Food arrangementen aanbiedt. 
 
 
 

Serve, smash, slice, Chiquita… 
padel always makes me hungry 

~JACK PEAKZ~ 
 

 



 

 

Healthy Breakfast 

Een lichte en gezonde start van de dag 
 

• Yoghurt met een assortiment van  
TLANT granola en fruit mashes 

 
Vanaf 8 personen te bestellen. €4,- per persoon excl. btw. 
 

Energy Breakfast 

Uitgebreid ontbijt laadt jouw batterij helemaal op na het 
padellen  
 

• Warme croissant met TLANT fruit mashes en roomboter 
• Chocolade broodjes 
• Vers afgebakken pistolet rijkelijk belegd met vleeswaren en kaassoorten 
• Handfruit 

 
Vanaf 8 personen te bestellen. €15,- per persoon excl. btw. 
 

healthy Breaks 

Voor nog net dat extra beetje energie 
 

● Plakje vers gebakken bananenbrood 
● Handfruit 
● Crudité met yoghurt dip 
● ‘Sportenbroodje’ – Brabants worstenbroodje ontwikkeld i.s.m. Papendal / +€1,25 

 
Per stuk te bestellen per item. €1,75 per stuk excl. btw. 
 

energy lunch 
Gezonde lunch voor energie voor 
de rest van de dag 
 
 

• Mix van witte en bruine harde en zachte broodjes 
• Belegd met o.a. kruidenkaas, jonge kaas, schouderham en salami 
• Garnituur van sla, tomaat, komkommer en dressing 

 



 

 

 
Gemiddeld 3 broodjes per persoon. Vanaf 8 personen te bestellen. €11,- per persoon 
excl. btw. 
 

Healthy lunch 

Vega lunch die je topfit laat voelen in combinatie met padellen 
 

• Mix van ambachtelijke volkoren sandwiches, volkoren- en groentewraps 
• Belegd met o.a. huisgemaakte groentespreads, hummus, avocado 
• Rijke groente garnituren 

 
Gemiddeld 3 broodje/wrap per persoon. Vanaf 8 personen te bestellen. €13,- per 
persoon excl. btw. 
 

poké bowl 

Healthy Hawaiian bowls - all day 
 

● Gezonde salade met basmati rijst als basis 
● Diverse groenten en crunchy toppings 
● Assortiment van diverse vegetarische, vis of vlees toppings 

 
Vanaf 8 personen te bestellen. €11,50 per persoon excl. btw. 

 

Mediterranean DinNer 
Een gevarieerd buffet met diverse verse  
en heerlijke authentieke smaken  
  

• Brood met diverse smeersels en dips  
• Spaanse kazen  
• Charcuterie 
• Pastasalade 
• Spaanse gehaktballetjes 
• Kippenvleugels 
• Gebakken uienringen 
• Zwartpoot ribbetjes ‘San Sébastian’  

 
Vanaf 15 personen te bestellen. €32,50 per persoon excl. btw. 



 

 

Spiced curry buffet 

Authentieke Indiase gerechten 
 

• Naanbrood met yoghurtmunt saus 
• 3 soorten authentieke curry’s  
• Kumara’s dahl  
• Zoet zure salades 
• Gestoomde rijst 
• Bijpassende sausjes 

 
Vanaf 15 personen te bestellen. €35,- per persoon excl. btw. 
 

shared dining  mediterranean 
Bourgondisch rijkelijk tafereel met specialiteiten uit Zuid-
Europa in het midden van de tafel om te delen   
 
Het assortiment bestaat o.a. uit seizoensgebonden verse producten: 

• Charcuterie 
• Kazen 
• Salades 
• Brood met smeersels  
• Rauwe groenten 
• Seizoensgebonden gezonde vegetarische items 
• Seizoensgebonden en warme items uit onze keuken 

 
Vanaf 15 personen te bestellen. €35,- per persoon excl. btw. 
 

Magic 4 tapasplank 
Heerlijke tapas hapjes 

 
• Breekbrood met aioli 
• Kaasblokjes  
• Mozzarella sticks  
• Olijven  
• Nootjes  
• Boeren pasham 
• Cronichon 
• Tomaatjes 

Vanaf 4 personen te bestellen. €22,85,- excl. btw 


