PORT Exceptional Catering
PEC CATERING – EIC MAINPORT
VERGADEREN 2021
CATERING BY PEC (Port or Party Exceptional Catering sinds 1983)
Binnen het gebouw van EIC Mainport Rotterdam wordt de catering verzorgd door PEC-Catering.
In de horecaruimte kunt u uw gasten ontvangen met een kopje koffie of na uw vergadering of
bijeenkomst gezellig borrelen. Standaard arrangementen vindt u verder in deze banquetingmap.
Tevens kunt u bij uw bijeenkomst gebruik maken van de frisdranken die klaarstaan in de koeling in
de door u gehuurde vergaderruimte. Ook kunt u extra items bijbestellen. Deze worden op basis
van gebruik aan u doorgerekend.
Meer informatie of reserveren
Na reservering bij EIC Mainport Rotterdam nemen wij, indien door u gewenst, contact met u op
over de cateringwensen die u heeft. Mocht u vragen of suggesties hebben, of verdere toelichting
wensen, neemt u dan gerust contact op met de reserveringsafdeling van het EIC Mainport via
0181-296029 of voor catering vragen met 010-2854555.
Locatie Catering
PEC- PORT > Port Exceptional Catering is het onderdeel van PEC-Catering die op de mooiste en
meest unieke locaties in de Rotterdamse regio de gasten voorziet van heerlijkheden. Vergader of
event locaties, maar ook van tijdelijke aard zoals bij een Turn-arround, een opendag of
bijvoorbeeld een proefvaart op een nieuwbouwschip PEC-PORT catering voorziet in gezonde
maaltijden en voor ieder wat wils, halal of allergie, wij houden overal rekening mee. Een tevreden
gast is ons belangrijkste doel. En dat doen we met een Rotterdamse manier van aanpakken. Graag
verwelkomen wij u op onze locaties…… Eet Smakelijk!
Catering & Events
PEC-EVENTS = Party Exceptional Catering is één van de grotere partycateraars van de Randstad en
specialist in de culinaire verleiding. Of het nu gaat om een diner, een personeelsfeest, een
klantendag of gewoon een borrel, PEC “ontzorgt”.
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1. Vergaderarrangementen

(in de zaal m.u.v. , de Maasvlaktezaal, de en lunch in kombuis)

Wij verzorgen onderstaande arrangementen voor minimaal 10 personen. Elk arrangement is uit te breiden met
aanvullende onderdelen. Al onze arrangementen zijn inclusief personeelskosten, indien u niet kiest voor een
arrangement berekenen wij de personele kosten apart aan u door.

1.1 Budget vergaderarrangement
• Ontvangst door één van onze gastheren- of vrouwen
• Koffie en thee, 4 kopjes p.p. per dagdeel van 4 uur, d.m.v. kannen in de zaal
• Roomboterkoekjes bij de koffie
• Gekoeld water
Prijzen per persoon
Aantal personen
10 tot 15 personen
15 tot 20 personen
20 personen of meer

4 – uur
€ 20,50
€ 12,95
€ 10,95

8- uurs
€ 32,50
€ 24,95
€ 20,95

1.2 Basis vergaderarrangement
• Ontvangst door één van onze gastheren- of vrouwen
• Onbeperkt koffie en thee, d.m.v. kannen in de zaal
• Roomboterkoekjes en zoete lekkernijen bij de koffie
• Flessen gekoeld mineraalwater en munt water
• Onbeperkt pepermuntjes en zoetwaren
Prijzen per persoon
Aantal personen
10 tot 15 personen
15 tot 20 personen
20 personen of meer

4 – uur
€ 22,50
€ 14,95
€ 12,95

8- uurs
€ 36,50
€ 28,95
€ 24,95

1.3 Deluxe vergaderarrangement
• Ontvangst door één van onze gastheren- of vrouwen
• Onbeperkt koffie en thee, d.m.v. kannen in de zaal
• Luxe zoete lekkernijen bij de koffie
• Flessen gekoeld mineraalwater en kannen fruitwater
• Healty snack
• Onbeperkt pepermuntjes en zoetwaren
Prijzen per persoon
Aantal personen
10 tot 15 personen
10 tot 20 personen
20 personen of meer

4 – uur
€ 28,50
€ 20,95
€ 18,95
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2. LUNCHEN
2.1 PEC lunch basis € 13,50 p.p.
• 1 zacht broodje met jong belegen kaas en garnituur | wit of bruin
• 1 zacht broodje met kalkoenfilet en garnituur | wit of bruin
• 1 snelle jelle
• Inclusief 1 glas melk
2.2 PEC lunch Pompgebouw € 14,75
• 1 pistolet met kaas, slagersham of kipfilet en garnituur | wit of bruin
• 1 stuk stokbrood met rosbief, eiersalade, filet americain of tonijnsalade en garnituur | wit of bruin
• Fruitmand met seizoensfruit
• Inclusief 1 glas melk of karnemelk
2.3 PEC lunch de Watertoren € 17,75
• 1 pistolet of stuk stokbrood met kaas, slagersham of kipfilet en rucola | wit of bruin
• 1 Italiaanse bol met rosbief, eiersalade, filet americain of tonijnsalade en garnituur
• 1 warme snack | broodje frikadel of kroket, kaasbroodje of saucijzenbroodje
• Fruitmand met seizoensfruit
• Inclusief 1 glas melk of karnemelk
2.4 PEC de Esch € 18,75
• 3 luxe mini broodjes en 2 mini wraps | gerookte zalm, rosbief, paté, filet americain, rauwe ham,
•
•
•

makreelfilet
Heerlijke huisgemaakte seizoenssoep
Mini (kip) ragout broodje • Glaasje met verse fruitsalade
Koffie, thee, vruchtensap, melk en karnemelk

Het lunch arrangement geldt maximaal 1 uur.

2.5 PEC lunch buffet € 22,50
Het lunch buffet is alleen mogelijk vanaf 25 personen
• Soep van de dag | croutons, crème fraiche, lente uitjes en soepstengels
• Rijke variatie aan broodsoorten | volkorenbrood, tijgerwit, harde broodjes, zachte broodjes
• Diverse kaassoorten | jong-, belegen- en oude kaas, komijnekaas, brie en bieslook kaas
• Diverse vleeswaren | fricandeau, boerenham, rosbief, filet americain, kalkoenrollade, rookvlees,
paté, gerookte zalm
• Zoet beleg | chocoladepasta, pindakaas, diverse soorten jam, honing, chocolade vlokken,
hagelslag
• Gemengde sla soorten, diverse rauwkosten, huzarensalade, dressing
• Rotterdamse kroket
• Vegetarische quiche
• Glaasje met verse fruitsalade
• Koffie, thee, vruchtensap, melk en karnemelk
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3. Extra’s
Broodje kroket
Broodje Rotterdamse kroket
Frikadellen-, saucijzen- of kaasbroodje
Glaasje verse fruitsalade
Kop seizoenssoep
Huzarensalade
Roerei naturel
Snoepgroenten

€ 2,75
€ 3,45
€ 2,95
€ 3,75
€ 3,95
€ 3,75
€ 2,95
€ 3,15

4. Dranken
Consumptie prijzen borrel of receptie, zonder arrangement
Kan koffie
€ 13,50
Kan thee
€ 11,00
Frisdranken, v.a.
€ 2,52
Vruchtensappen, v.a.
€ 2,52
Koffie of thee
€ 2,29
Malt bier | fles
€ 2,75
Tapbier
€ 2,48
Wijn/sherry, v.a.
€ 3,31
Prosecco, v.a.
€ 3,93
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5. Vergaderarrangementen lunch, borrel & buffet
5.1 Lunch vergaderarrangement
• Ontvangst door één van onze gastheren- of vrouwen
• Onbeperkt koffie en thee, d.m.v. kannen in de zaal
• Roomboterkoekjes en zoete lekkernijen bij de koffie
• Flessen gekoeld mineraalwater en munt water
• Onbeperkt pepermuntjes en zoetwaren
•
•
•
•
•

Diverse belegde broodjes
Soep van de dag
Warme snack
Handfruit
Melk en jus d’orange

Prijzen per persoon
Aantal personen
10 tot 15 personen
15 tot 20 personen
20 personen of meer

4 – uur
€ 37,50
€ 29,50
€ 27,50

8- uurs
€ 64,50
€ 56,95
€ 54,95

5.2 Lunch - Borrel vergaderarrangement
• Ontvangst door één van onze gastheren- of vrouwen
• Onbeperkt koffie en thee, d.m.v. kannen in de zaal
• Roomboterkoekjes en zoete lekkernijen bij de koffie
• Flessen gekoeld mineraalwater en munt water
• Onbeperkt pepermuntjes en zoetwaren
•
•
•
•
•

Diverse belegde broodjes
Soep van de dag
Warme snack
Handfruit
Melk en jus d’orange

• 1 uur onbeperkt drank
• Bittergarnituur 3 hapjes p.p.
• Notenmix op tafel
Prijzen per persoon
Aantal personen
10 tot 15 personen
15 tot 20 personen
20 personen of meer

8- uurs
€ 78,50
€ 70,95
€ 67,95
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5.3 Lunch – Borrel - buffet vergaderarrangement
Bij dit arrangement zijn wij uitgegaan van een standaard koud en warm buffet, dit is uiteraard naar wens aan te
passen.

•
•
•
•
•

Ontvangst door één van onze gastheren- of vrouwen
Onbeperkt koffie en thee, d.m.v. kannen in de zaal
Roomboterkoekjes en zoete lekkernijen bij de koffie
Flessen gekoeld mineraalwater en munt water
Onbeperkt pepermuntjes en zoetwaren

•
•
•
•
•

Diverse belegde broodjes
Soep van de dag
Warme snack
Handfruit
Melk en jus d’orange

• 1 uur onbeperkt drank
• Bittergarnituur 3 hapjes p.p.
• Notenmix op tafel
• Koud en warm buffet
Prijzen per persoon
Aantal personen
10 tot 15 personen
10 tot 20 personen
20 personen of meer

8 – uur
€ 103,50
€ 95,95
€ 92,95

Kantoor
Rijnwaterstraat 23-a, Rotterdam
Locatie EIC Mainport Noordzeeweg 6,Rozenburg
Postadres
Postbus 117 3255 ZJ Oude Tonge

Telefoon 010 2854555
Internet www.pec.nl
E mail
info@pec-catering.nl

KvK Rotterdam
ING bank
BTW nr.

PORT Exceptional Catering Leveringen alleen conform onze algemene voorwaarden

66983673
NL58 INGB 0008 0497 82
NL856781344B01

PORT Exceptional Catering
6. BORRELEN
Nog even netwerken of gezellig bijkletsen na de bijeenkomst. PEC Catering zorgt graag voor een goed verzorgde
borrel. Voor u hebben wij speciaal diverse arrangementen samengesteld die het mogelijk maken om uw borrel of
receptie tegen een vooruit vast gesteld tarief te laten plaatsvinden. De arrangementen zijn aan te passen aan uw
persoonlijke voorkeuren, langer, andere inhoud of aanvulling. Wij verzorgen het graag voor u.

6.1 PEC borrel uurtje € 10,50
• 1 uur onbeperkt dranken uit het Hollands assortiment frisdranken, vruchtensappen, mineraalwaters, tapbier,
huiswijnen, koffie en thee
Verlengen per half uur á € 4,75

6.2 PEC huis borrel uurtje € 14,95
• 1 uur onbeperkt dranken uit het Hollands assortiment frisdranken, vruchtensappen, mineraalwaters, tapbier,
huiswijnen, koffie en thee
• Gemengde notenmix op tafel
• Warm bittergarnituur | 3 hapjes p.p. bitterballen, frikadelletjes, kipnuggets, soufflés van kaas en mini loempia’s
Verlengen per half uur á € 7,00

6.3 PEC borrel uurtje puur Hollands € 16,50
• 1 uur onbeperkt dranken uit het Hollands assortiment frisdranken, vruchtensappen, mineraalwaters, tapbier,
huiswijnen, koffie en thee
• Gemengde notenmix op tafel
• Warm bittergarnituur | 3 hapjes p.p. bitterballen, frikadelletjes, kipnuggets, soufflés van kaas en mini loempia’s
Verlengen per half uur á € 7,00
• Koud bittergarnituur | 2 hapjes p.p. Goudse kaas en cervelaatworst Verlengen per half uur á € 7,25

6.3 Charcuterie tapas plank € 8,50
• Spaanse ham, fuet Spaanse gedroogde worst, Chorizo, ham-kruiden rolletjes
• Olijfjes, augurkjes, mozzarella-tomaat spiesjes, snoeptomaatjes
• Gemengde notenmix op tafel
• Gemengde notenmix
• Brie, kaaspuntjes jong, komijnekaas, oude Rotterdamse kaas

6.4 Lekkers als additionele aanvulling op de vergader of borrel arrangementen
Warm:
Rotterdamse Bitterballen met kroten mosterd
Bieterbal (vegetarische bitterbal)
Gemengde Mini-Snacks (frikandel , kaas, nugget e.d)

(3 stuks)
(3 stuks)
(3 stuks)

PEC borrelgarnituur luxe koud (3 x luxe koude hapjes)
PEC Haven borrelgarnituur (2 x kaas-worst, 2 x warm mini-ass.)
PEC borrelgarnituur gemengd (2 x luxe koud, 2 x warm)
Kaasplankje Rotterdamse oude met krotenmosterd en zuur
Charcuterie, droge worst, mosterd en augurkjes
Hoekse Chips met zeezout en dip, ambachtelijk
PEC Huis noten mix
PEC luxe gebrande noten mix, olijven en zoute koekjes
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7. OPTIONEEL
Ons team kan uw gasten op uw verzoek voorzien van luxere koffie en thee in de vergaderruimte.
Ook zetten wij frisdranken, koekjes en andere lekkernijen klaar indien gewenst.

7.1 Additionele kosten op het arrangement
Luxe koffie- en thee service in de zaal, per kopje
Gezonde notenrepen en diverse chocoladerepen, per stuk
Frisdranken, per flesje
Grote flessen water | bruisend of plat, per fles
Gekoelde jus d’orange, per kan
Kan koffie
Kan thee

€ 2,65
€ 1,85
€ 2,52
€ 7,50
€ 10,50
€ 13,50
€ 11,00

7.2 Aanvullend koffie ontvangst
Luxe koffie- en thee service in de zaal, per kopje v.a.

€ 2,65

7.3 Sweet break | prijzen per stuk
Plak roomboter cake
Koffiebroodje
Assortiment donuts
Assortiment koeken | gevulde koek, boterkoek, roze koek, appelkoek
Appelflappen
Assortiment vanille en chocolade muffins
Assortiment gebak
Petit fours met uw logo

€ 1,35
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,75
€ 3,75
€ 3,75
€ 4,25

7.1 Tafelgarnituur
Borrelmix
Hoeksche chips met zeezout en een dip
Olijven, nootjes, crudité en kaasstengels
Luxe canapés
Warm bittergarnituur
Combinatie hapjes | 2 koud en 2 warm
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8. BUFFETTEN
Onze buffetten zijn vanaf 25 personen te bestellen, andere aantallen zijn op aanvraag. Uiteraard zijn er
nog vele mogelijkheden buiten ons onderstaande assortiment.

8.1

EIC huis buffet koud
•
•
•
•
•
•

8.2

EIC huis buffet kip warm
•
•
•
•

8.3

8.4

€ 25,95 per persoon

Stukjes kipfilet in satésaus
Aardappel groente garnituur of nasi
Koud: enkelvoudige rauwkostsalade met dressing Kroepoek en atjar
Stokbrood roomboter en kruidenboter

EIC huis buffet rund warm
•
•
•
•
•

€ 25,95 per persoon

Rijkelijk gevulde vissalade met gerookte zalm
Huzarensalade met diverse soorten vleeswaren
Aardappelsalade met bieslook en bosui
Rauwkostsalade met dressing
Pastasalade met feta, olijven, paprika en rode ui
Stokbrood, roomboter en kruidenboter

€ 25,95 per persoon

Runderrollade met jus en champignons
Penne pasta met roomsaus
Groente garnituur
Koud: Enkelvoudige Rauwkostsalade met dressing
Stokbrood roomboter en kruidenboter

Amerikaans Buffet

€ 25,95 per persoon

Warme items
• Hamburgers
• Pizzapunten
Broodjes
• Zachte broodjes
• Pita broodjes
Salades
• Stevige aardappelsalade met zachte mayonaisedressing
• Tomaat-bieslooksalade met romige dressing
• Amerikaanse coleslaw-salade
Aangevuld met
• Chili con carne (warm)
• Wedge style potatoes en frites (warm)
• Maïskolven (warm)
• Knoflook- en barbecuesaus uit eigen keuken
• Vers gebakken stokbrood en kruidenboter
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8.5

Hollands buffet
•
•
•
•
•
•
•
•

8.6

€ 25,95 per persoon

Zuurkoolstamppot
Boerenkoolstampot
Peen en uienstampot
Andijviestamppot
Rookworst
Gehaktbal in volle jus
Hollandse hachee
Bij dit buffet serveren wij zoetzuur bestaande uit: augurk, piccalilly en uitgebakken spekjes o
(los bij te bestellen Hollandse erwtensoep met rookworst á € 4,95)

EIC huis buffet
•
•
•
•
•
•

€ 28,95 per persoon

Grove huisgemaakte huzarensalade
Griekse witte koolsalade
Gemengde rauwkost met croutons en dressing
Verse krielsalade met bieslook en uitgebakken bacon
Stokbrood roomboter en kruidenboter
Keuze uit 1 warm gerecht
- Roergebakken kalkoen, met amandelen, basilicumroomsaus en penne pasta
- of Zalmragout geserveerd met tricolore pasta
- of Roergebakken kipfilet, met zoetzure saus, witte rijst, seroendeng en kroepoek

8.7 Traditioneel buffet
•
•
•
•
•
•
•
•

8.8

Rundercarpaccio met pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en pestodressing
Ceasar Salad
Gebakken varkenshaas puntjes in een stroganoff saus
Vis stoofpotje
Witte rijst
Roseval aardappeltjes met tijm
Broodhoek met kruidenboter, gezouten roomboter en smeersels
Bij dit buffet serveren wij mayonaise en een Hollandse salad bowl, alsmede een aardappelsalade met
uitgebakken spekjes

Oosters buffet
•
•
•
•
•
•
•

€ 33,50 per persoon

€ 31,00 per persoon

Javaanse Kipsatéspiesjes met pittige satésaus
Dajing Rendang (Indonesisch stoofpotje)
Kip Zoetzuur (Chinese zoetzure saus met fruit en kipfiletreepjes)
Chinese loempiaatjes
Witte rijst en nasi goreng
Indische zoetzure rauwkostsalade, Atjar, kroepoek en seroendeng
Gemengde groene salade
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8.9

Italiaans buffet
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 32,50 per persoon

Carpaccio salade met pesto, pijnboompitje en rucola
Tomatensalade met mozzarella, basilicum, bosui en aceto balsamico
Italiaanse pastasalade met ansjovis en kruidenvinaigrette Warm:
Gegrilde zalmmootjes
Spaghetti carbonara
Farfalle (vlinderpasta)
Pikante tomatensaus met gehaktballetjes
Ciabatta, olijfolie, zeezout en tomatentapenade

8.10 Dessert optioneel € 4,75 p.p. ( 1 gerecht, u kunt meerdere optioneel bijbestellen)
•
•
•
•
•
•
•

Spekkoek
Glaasjes met bavarois en room in diverse smaken
Diverse patisserie
Huisgemaakt tiramisu
Glaasje vers fruit met slagroom
Warme kaneelappeltjes met speculaasijs
Haagse bluf

9. MAALTIJDEN – EENPANS GERECHTEN vanaf 10 personen
9.1 EIC dag schotel (1 keuze per gang en groep)

€ 19,75 per persoon

Hoofdgerecht: Schnitzel of Saté of kipfilet of Runderrollade met een
aardappelgerecht of witte rijst met een bijpassende
groentegarnituur en frisse rauwkost.

9.2 EIC dag menu

(1 keuze per gang en groep)

€ 24,95 per persoon

Een voorgerecht: Groente, tomatensoep of champignonsoep
Hoofdgerecht: Schnitzel of Saté of kipfilet of Runderrollade met een
aardappelgerecht of witte rijst, een bijpassende
groentegarnituur en frisse rauwkost.
Nagerecht: Een dessert van het seizoen
Deze gerechten worden uitgeserveerd (vanaf buffet) door onze chef op een bord per persoon.
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10. BARBECUE
10.1. EIC HUIS BARBECUE
koud:
•
•
•
•
•

€ 25,95 per persoon

Krielaardappelsalade met crème fraïche en bieslook
Rundvleessalade
Pastasalade
Saladebar met dressing
Diverse barbecue sauzen - stokbrood en roomboter

Voor op de BBQ:
• Hamburger (rund)
• Saté (kip)
• Spareribs (kalf) of een gemarineerd varkensfilet lapje naar keuze
• Merquez worstjes (lam) of braadworst naar keuze
Warm:

•

Satésaus

11. PERSONEEL
•
•
•
•

Bij al onze vergader en borrel arrangementen is er een service & bedieningsmedewerker bij inbegrepen.
Indien er gekozen wordt voor een vergadering of borrel samengesteld uit losse onderdelen berekenen
wij een service & bediening aan u door.
Wanneer er voor een buffet wordt gekozen levert de kok het buffet af, indien u een kok achter het buffet
wenst berekenen wij deze apart aan u door.
De personele kosten zijn berekend op minimaal 1 uur vooraf aanwezig om alles gereed te maken voor u
en 1 uur na afloop.

11.1 Gastvrouw, Gastheer of algemeen medewerker, per uur
11.2 Partymanager of Kok, per uur

€ 35,00
€ 49,50

BELANGRIJKE INFORMATIE:
•
•
•
•

•
•

Graag vernemen wij of er dieetwensen of allergieën zijn
Prijzen zijn exclusief btw
Seizoen wijzigingen voorbehouden
Afwijkingen in aantallen, assortiment of keuze per gang zijn mogelijk, wij bereken dan wel additionele
kosten van koks of een toeslag per persoon aan u door. (zie ook onze voorwaarden in onze partycatering
banquettingmap)
Indien wij het buffet klaarzetten berekenen wij alleen de eventuele transportkosten vanuit onze
hoofdkeuken door. Wenst u er een kok bij dan berekenen wij deze aan u door.
Wijzigingen zijn mogelijk tot 72 uur voor de afgesproken datum conform onze algemene
voorwaarden

Kantoor
Rijnwaterstraat 23-a, Rotterdam
Locatie EIC Mainport Noordzeeweg 6,Rozenburg
Postadres
Postbus 117 3255 ZJ Oude Tonge
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