
 

 

 

 
foodbook 

Peakz Padel oisterwijk 
 
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 Oisterwijk de volgende Food arrangementen aanbiedt. 
 
 
 

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

~JACK PEAKZ~ 
 

  



 

 

Energy Lunch 
Diverse belegde harde en  
zachte broodjes 
 

• Rundercarpaccio met truffelmayonaise 
• Gebraden kipfilet 
• Gerookte zalmfilets met dille dressing 
• Krabsalade 
• Brie met walnoten 
• Eiersalade met bieslook 
• Gezond 
• Humus met komkommer 
• Krentenbolletjes, mini brioche en mini bolus 
• Salade van met de hand gesneden vers fruit 

 
Vanaf 10 personen te bestellen. Gemiddeld 2,5 broodje per persoon voor €15,- 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 

 
 
 

 



 

 

bRUISENDE BBQ 
Assortiment van verschillende soorten  
vlees en vegetarische barbecue gerechten  
met uitgebreide garnituur 
 

• Grillburger 
• Spies van varkenshaas met een  

marinade van tuinkruiden en look 
• Gemarineerde kipfilet 
• Portie kipsaté (2 stokjes) 
• Barbecueworst 
• Bietenburger 
• Vegetarische shaslick  
• Rundvleessalade, aardappel en groentegarnituur 
• Pastasalade met kip en pesto 
• Gemengde salade  
• 2 Soorten vers gesneden rauwkostsalades 

 
Vanaf 10 personen te bestellen. Gemiddeld 4 stuks per persoon voor €25,50 per persoon 
excl. btw. 

 

hollands winterbuffet 
Heerlijk opwarmen bij een typisch Hollands buffet 

 
• Hutspot 
• Boerenkoolstamppot 
• Rode kool met appeltjes 
• Gehaktbal in jus 
• Rookworst 
• Gebrade speklapjes 
• Runderhachee 
• Appelcompote 

 
Vanaf 10 personen te bestellen. €18,50,- per persoon excl. btw. 
 



 

 

Italiaanse pasta's 
Typisch Italiaanse antipasti en pasta gerechten

 
• Parmaham met meloen  
• Gemengde salade met gedroogde en verse tomaatjes, 

Mozzarella, paprika, komkommer en dressing 
• Italiaanse kip pesto pastasalade  
• Vitello tonato 
• Lasagne Bolognese 
• Gekruide gehaktballetjes in tomatensaus 
• Fusilli met scampi’s in roomsaus 
• Kip Firenze gegrilde kipfilet in een saus van pesto en verse groenten 
• Diverse broodsoorten met tapanade en Kruidenboter 

 

Vanaf 10 personen te bestellen. €26,50 per persoon excl. btw. 

 

 


