
 

 

 

 
foodbook  

Peakz Padel Suikerterrein 
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 Groningen de volgende Food arrangementen aanbiedt. 
 
 
 

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

~JACK PEAKZ~ 
 

  



 

 

energy lUNCH 
Diverse belegde luxebroodjes 
 

• Ribeye met basilicumsaus, geroosterde groente en rucola 
• Brandnetelkaar, rucola, boter en komkommer 
• Jong belegen boerenkaas en Groninger mosterd 
• Salade van ei, bieslook en gebakken ui  

met tomaat en Parmezaanse kaas 
• Fritatta met aardappel en ui 
• Kleine salades van het seizoen 
• Miniwrap met geroosterd rundvlees, rucola en mosterd rozemarijnsaus 
• Abrikozencakeje 

 
Vanaf 20 personen te bestellen. Twee broodje per persoon voor €17,- per persoon excl. 
btw. 
 

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

 
• Venkelworstjes 
• Procureur 
• Gemarineerde kipspiezen 
• Hamburgers 
• Geroosterde groente met tuinkruiden 
• Brood met diverse smeersels 
• Aardappel in schil met BBQ suis 
• Salade van aardappel met gekookt ei, bospeen, kappertjes en groene 

kruidenvinaigrette 
• Gegrilde groente met geitenkaas en noten 
• Zoetzure komkommer met specerijen 
• Bietensalade met mierikswortel en selderij 
• Fruit  

 
Vanaf 20 personen te bestellen. €26,- 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 

Spanish dish with a touche Grunnings 
Spanje was nooit zo dicht bij Groningen met deze typisch 
Spaanse gerechten.  

 
• Tortillachips met chilisaus en guacamole 
• Gegrilde venkel worstjes (bio varkensvlees uit Holwierde) met geroosterde aubergine 

en paprika 
• Wraps met bonen, mais in pittige paprikasaus met kaas en crème fraîche 
• Pittige runderstoofschotel (Groninger Blaarkop) met gegrilde paprika en chorizo 
• Gemengde salade van het seizoen en rijst 

 

Vanaf 20 personen te bestellen. €18,- per persoon excl. btw. 


