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20% KORTING
e
op je 1 catering

LEKKER
& GEZOND

VOORDELIG
VANAF € 6,95

BEZORGT
OP LOCATIE

VAN 1 TOT
4000 PERSONEN

alle (di)eetwensen
zijn bij ons mogelijk .
wel zo eazie!

 vegetarisch

 veganistisch

 glutenvrij

 halal

 etc.

TmeeOstPgeko3zen

WOK
MEALS

wokmaaltijden

6,
VANAF

95

Geniet van een heerlijke warme maaltijd boordevol crispy groenten. Alle wok meals worden op unieke wijze
- zonder gebruik van olie - 100% vers bereid. Alle vitamines en mineralen blijven zo optimaal behouden!

EAZIE BITE

EAZIE GO

EAZIE RELAX

De eazie BITE wokmaaltijden
zijn een slagje kleiner dan
normaal waardoor ze ideaal zijn
voor een kleine lunch. Smullen
met eazie BITE.

eazie GO is voor de gemakkelijke,
smaakvolle en gezonde maaltijd.
Na het smullen hoef je niets
meer schoon te maken, want wij
leveren de gerechten op locatie in
handige wokbakjes. Lekker snel en
makkelijk met eazie GO!

Met de eazie RELAX geniet je
van net dat beetje extra service.
Alle gerechten worden
geserveerd in chafing dishes.
Maak je geen zorgen over de
afwas, na het eten wordt alles
weer door ons opgehaald en
meegenomen! Heerlijk genieten
met eazie RELAX.

vanaf 6,95 p.p.

> 1-100 personen
> vanaf 6,95 p.p.
> small size
>	in wokbakjes geleverd
> geen afwas
> incl. bestek en servetten

vanaf 7,95 p.p.

> 1-100 personen
> vanaf 7,95 p.p.
> regular size
>	in wokbakjes geleverd
> geen afwas
> incl. bestek en servetten

GRATIS BEZORGING VANAF 10 MAALTIJDEN

vanaf 9,95 p.p.

> 30-4.000 personen
> vanaf 9,95 p.p.
>	gasten bepalen zelf hoeveel
en welke gerechten ze
opscheppen
> in chafing dishes geleverd
> gratis bezorg- en ophaalservice
> geen afwas
> incl. bestek en servetten

Ga voor de favoriete wokmaaltijden van onze fans
of stel je eigen wok meal samen.

1. KIP
SATÉ SAUCE

2. KIP
TERIYAKI

3. TOFU
SWEET-SOUR

Zachte kipfilet met
saté sauce, diverse
groenten en rijst.

Zachte kipfilet met
japanse teriyaki sauce,
diverse groenten en rijst.

Heerlijk bereide tofu
met sweet-sour sauce,
diverse groenten en rijst.

licht pittig

veganistich | allergeen-vrij

Zelf samenstellen?

Gemiddeld
240 gram groenten
per wokmaaltijd

Het is uiteraard ook mogelijk om eigen combinaties te maken.
Wat dacht je van vis, garnalen of juist biefstuk?
Een andere saus? Zilvervliesrijst of noedels i.p.v witte rijst?
Vraag naar de mogelijkheden of bestel op eazie.nl.
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WRAPS

10,-

6,

VANAF

VANAF

Geniet van deze Aziatische powersalad, geserveerd met rijst,
volkoren quinoa of sla met quinoa.

Lekker, gezond en heerlijk als lunch. geserveerd in een wrapvel van tarwe of volkoren,
met een romige geroosterde sesamdressing.

KIES JE BASIS

KIES JE DRESSING EN WRAPVEL

Dressing: romige geroosterde sesam-144 kcal
Wrapvel: wrapvel tarwe -184 kcal

Rijst +256 kcal
, volkoren quinoa +206 kcal
of sla met quinoa +66 kcal

SUPER SALMON

391 KCAL
verse zalm, avocado, wakame,
edamame bonen, rodekool,
komkommer, sesamzaad,
furikake kruiden

12,-

WAKADORI CHICKEN 366 KCAL

chicken wakadori, avocado, wakame,
edamame bonen, rodekool, komkommer,
sesamzaad, furikake kruiden

10,-

TUNA-LICIOUS

329 KCAL
verse tonijn, avocado, wakame,
edamame bonen, rodekool,
komkommer, sesamzaad,
furikake kruiden

13,

95

LANAI TEMPEH

317 KCAL
gemarineerde tempeh, avocado,
wakame, rodekool, edamame bonen,
komkommer, sesamzaad, nori kruiden

10,-

VRAAG EEN OFFERTE AAN VIA OFFERTE@EAZIE.NL OF BESTEL OP EAZIE.NL EN LAAT DIRECT BEZORGEN

SUNNY SALMON 397 KCAL

zalm, avocado, komkommer,
edamame bonen, paprika, rodekool,
rode ui en sla

6,50

CHICKEN WAKADORI 345 KCAL

chicken wakadori, paprika, komkommer,
rodekool, rode ui, edamame bonen,
wasabi kruiden en sla

6,50

50

/ frisse japanse citrus-sojadressing-13 kcal
/ wrapvel volkoren-118 kcal

TUNA ROLL

319 KCAL
verse tonijn, edamame bonen, avocado,
paprika, komkommer, rodekool,
furikake kruiden, rode ui en sla

7,50

LANAI TEMPEH

182 KCAL
gemarineerde tempeh, paprika,
komkommer, rodekool, rode ui, edamame bonen,
nori kruiden en sla

6,50

VRAAG EEN OFFERTE AAN VIA OFFERTE@EAZIE.NL OF BESTEL OP EAZIE.NL EN LAAT DIRECT BEZORGEN
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M
S

ICE
CREAM

3,

Ontdek
ze nu !

4,

VANAF

60

Puur genieten! Onze ijsjes zijn laag in kcal met slechts tussen de 47 en 106 kcal per 100g!
Heb je liever een vegan ijsje, kies dan de Mango Dream of Nutty Banana.

CHOCOLOCO 106 KCAL

NUTTY BANANA

74 KCAL
bananenijs met geraspte kokos
en macadamianoten

chocolade ijs met licht gebrande
cashewnoten en cranberries

3,60

3,60

YOGURT MATCHA LEMON 47 KCAL

MANGO DREAMS 74 KCAL

yoghurtijs met matcha en citroen

mango ijs met stukjes mango en framboos

3,

3,

60

10 0 %
na tu ra l

60

HOME MADE ICE TEA
met munt en citroen

2,

PER STUK

50

SOFT DRINKS

waters en frisdranken
in alle smaken
can 330 ml vanaf 3,bottle 500 ml vanaf 2,50

10

Geniet van onze heaLthy juices & smoothies
of 100% natural lemonades.

THE GREEN POWER 117 KCAL
boerenkool, avocado, banaan,
citroen en appel-perensap

4,50

VEGGIE BOOST 150 KCAL

broccoli, selderij, spinazie, ananas, banaan
en appel-perensap

4,50

CRAZY COCONUT 217 KCAL

banaan, ananas, verse jus d’orange
en kokosmelk

4,10

MANGO MANIA 153 KCAL

mango, appel, yoghurt en verse jus d’orange

4,10

FRUITYLICIOUS 151 KCAL

ananas, mango, banaan en verse jus d’orange

4,10

PINK LADY 158 KCAL

aardbeien, banaan, yoghurt en verse jus d’orange

4,10

FRESH ORANGE JUICE 120 KCAL
3,50
APPLE JUICE 134 KCAL
biologisch

3,50

20%

KORTING

OP JE 1E CATERING
LOVE AT
FIRST BITE!

Minimaal 1 werkdag voor levering besteld, korting geldig t/m 30-6-2022.
Geldig voor max. 30 maaltijden. Niet i.c.m. andere acties.

VERHEUG JE OP HEERLIJKE WRAPS, POKÉ BOWLS
EN DE LEKKERSTE SAPPEN.
OF GA JE VOOR EEN HEALTHY WOKMAALTIJD?
Ontvang nu 20% korting op je eerste cateringopdracht
Mail voor een vrijblijvende offerte, de cateringlocatie
en een inschatting van het aantal personen.

Mail naar offerte@eazie.nl

of bestel op eazie.nl en laat direct bezorgen.

Een greep uit de vele bedrijven die al van onze service hebben genoten;

