
 

 

 

 
foodbook Peakz Padel 

Utrecht 
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 Utrecht de volgende Food arrangementen aanbiedt. 
 
 
 

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

~JACK PEAKZ~ 
 

  



 

 

energy lunch 

Gezonde lunch voor energie voor  
de rest van de dag. 
 
 

• Verse aardbei/banaan/appel/jus d’orange slow juice 
• Broodje Pulled chicken met een zoet zure cajun saus 

 en knapperige taugé (ook vega variant)  
• Broodje oude kaas met pestomayonaise en komkommer 
• Lemon triffle met mango 

 
Vanaf 15 personen te bestellen. €16,50 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 

 
 
 
 
 



 

 

Peakz favorite 
Mediteraanse invloeden voor elk moment van de dag. 
 

• Bruscetta’s  
• Courgettesoepje 
• Platbrood pulled beef 
• Patatas bravas 
• Huisgemaakte truffelmayonaise, pestomayonaise en vers brood 
• Lemon trifle, gemaakt van verschillende laagjes citroen hangop, verse mango en 

vanillecake afgetopt met witte chocolade schaafsel 
 

Vanaf 15 personen te bestellen. €21,-per persoon excl. btw. 

 
Poké Bowls 
Healthy Hawaiiaanse bowls voor lunch of diner 

 
• Sushirijst 
• Zoete aardappel, komkommer, sojabonen,  

mais, mango & radijs 
• Tonijn of pulled chicken of wakame 
• Wasabi-mayonaise, sesamzaadjes & sojasaus 

 

Vanaf 20 personen te bestellen. €11,50 per persoon excl. btw. 

 

bRUISENDE BBQ 
Assortiment van verschillende soorten  
vlees en vegetarische barbecue gerechten. 
 

• Runderburger op een sesambolletje met komkommer,  
huisgemaakte koolsla afgetopt met een truffelmayonaise 

• Malse kipsaté van kippendijen, met pindasaus 
• Platbrood pulled beef in 5 spices gemarineerde pulled beef, 

gebakken uien, zoetzure komkommer afgetopt met cajun saus 
• Pikant Merguez Worstje 



 

 

• Groene salade van bladspinazie, gekleurde tomaten, mozzarella, Parmezaan, 
komkommer, croutons met honing mosterddressing 

• Couscous salade met zongedroogde tomaten, zwarte olijven, geroosterde pompoen 
pitten, blanke rozijnen en schapen fetakaas 

• Huisgemaakte truffelmayonaise, pestomayonaise en vers brood 
• Lemon trifle, gemaakt van verschillende laagjes citroen hangop, verse mango en 

vanillecake afgetopt met witte chocolade schaafsel 
 
Vanaf 15 personen te bestellen. €35,- per persoon excl. btw. 

 

Italiaanse pasta's 
Authentieke Italiaanse gerechten.

 
• Traditionele lasagne bolognese  
• Risotto funghi truffel  
• Gevulde pastasalade met courgette, Rucola, radijs, olijven, platte peterselie, pikante 

kip stukjes en een tomaten dressing  
• Caprese salade 
• Groene salade van bladspinazie, gekleurde tomaten, mozzarella, parmezaan, 

komkommer, croutons en een honing mosterddressing  
• Huisgemaakte truffelmayonaise, pestomayonaise en vers brood 
• Lemon trifle, gemaakt van verschillende laagjes citroen hangop, verse mango en 

vanillecake afgetopt met witte chocolade schaafsel 
 

Vanaf 15 personen te bestellen. €26,- per persoon excl. btw. 


