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DJAR EINDEJAARSMENU

Dit jaar zorgt Djar voor lekkers onder de kerstboom op kantoor en aan tafel! 

Ging je team dit jaar tot het uiterste en mag het daarom net dat tikkeltje meer zijn?  

Laat je team verrassen door het Djar eindejaarsmenu en geniet samen 
met hen  van premium Djars tijdens de feestdagen. Ideaal om een 
fantastisch 2019  mee af te sluiten en een bruisend 2020 in te zetten.

Shake your Djar and make it more magic!

Bepaal het Djar menu à la carte of ga voor de full combo party pack-
age die wij voor je samenstellen. 

Bestellen kan via mail naar alison@djar.fit of 
telefonisch via 0494 90 43 68. 

Sit back and relax, Djar has got you covered!
maak het jezelf gemakkelijk, vertrouw ons uw evenement of diner toe 
en laat ons de magie creëren. 

Even voor de zekerheid: geef bij de bestelling zeker het aantal 
personen door. Wij houden ook rekening met uw allergieën 
of intoleranties en elke Djar kan in een veggieversie worden 
voorzien. Breng ons van alles op de hoogte en wij vervullen jullie 
eindejaars(menu)wensen. 

Bestellingen kunnen gratis geleverd worden (in het Gentse) vanaf 20 
personen of afhalen kan bij ons in de Djar-keuken in Drongen.

No worries, Djar has got you covered in 2020 as well! 



Ontdek hier de verschillende soorten Djars voor zowel je 
voor- en hoofdgerechten, apero en desserts. 

Vrije keuze uit de verschillende soorten voor/hoofd/nagerechten of kies 
voor de full combo party package voor €30 per persoon. 

Assortiment apero: (€6/portie)

• Homemade groentendips met crackers & groenten om te dippen

• Geroosterde cashewnoten 

• Feta-cashewballetjes met zoete aardappel 

Assortiment voorgerechten: 
• Soepje (€5/persoon) 

• Apero assortiment in djars (€6/persoon)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Assortiment PREMIUM DJAR hoofdgerechten 
(Small €7/Djar)

The Noodle Bite DJAR 

rijstnoodles • mangochutney • kerstomaatjes • paprika gemarineerde 
champignons • sojascheuten • biefstukreepjes  

The pink paradise DJAR

parelcouscous • rode biet-feta hummus • grany smith • 
granaatappel • forelfilet  

The Herbal Delight DJAR

bulgur • kruidige yoghurt • tahindressing • geroosterde aubergine  
• courgette • geroosterde paprika • krokante kikkererwten  

• merguez • gedroogde veenbessen 

The cauliflower power DJAR

couscous van bloemkool • curry hummus • gebakken ui •  
gepekelde wortel • falafel • bladspinazie • granaatappel  

 

*Al onze djars zijn beschikbaar in vegan en in vegetarische variant.  



Assortiment Djar Desserts: (€4,5/DJAR)

• Rijstpapje met rode vruchten & speculooscrumble 

• Plattekaas met speculoos, gestoofde peertjes 

• & appel-perencompote

• Chocolademousse met kokosschilfers 

• Gezonde banana split  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assortiment Djar Drinks: 
Natuurlijke, gezonde & trendy drankjes (€3/stuk) 

DJAR cocktails/mocktails of aangepaste drinks op je event mogelijk

All-in drankenformule mogelijk (€15,5/persoon)

Extra: BOOST YOUR EVENT

DJAR-Bar - vanaf 50 personen (€150)

• Bediening en personeel (€30/pp./personeelslid) 

• All-inclusive drankenformule (€15,5/pp.)

• Branded DJARS met logo - op aanvraag (+€2,80) 

Extra tools zoals glazen, rietjes, dispensers, servietten 
& bestek nodig?

Get in touch! 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktische details: 
20 - 50 personen : kiezen uit 2 soorten DJARS 
60 - 100 personen : kiezen uit 3 soorten DJARS 
>100 personen: kiezen uit 4 soorten DJARS

Prijs per kilometer vertrekkend van uit Gent: € 0,60 / km / bestelwagen
Servietten en bestek: €0,20/pp.
Bediening: €30/uur/personeelslid

Extra: servicekost DJAR: levering, ophalen en schoonmaak DJAR: €1/
DJAR

BTW: 6% op food & non alcoholische drinks (12% met bediening) 
21% op servietten en bestek, transport, personeelskost, alcoholische 
dranken 


