
 

 
 
 
 
 
 
 

Van Natura Gezond 
 
 

Bij Van Natura Gezond staat vers, puur en 
seizoensgebonden voorop. Daarnaast is er veel 
aandacht voor de juiste voedingscombinaties die 
zorgen voor energie en bevordering van de gezondheid. 
Je wilt immers jezelf, je vrienden/familie of collega’s de 
juiste brandstof gunnen, omdat dit je leven op alle 
gebieden verrijkt. 
 
Proef en beleef samen hoe smaakvol, voedzaam en 
verrassend gezond eten kan zijn! Na afloop geen after-
dinner dip of opgeblazen buik, maar een prettig voldaan 
gevoel. 
 
Je gezond en energiek voelen door de 
juiste voeding, 
dat is waar ik het voor doe! 
 
 
Met smakelijke groet, 
 
Robin  
 
 
 
  



 

 

 

 

 

Producten en allergenen 
Van Natura Gezond streeft ten alle tijden naar zo verse 
en puur mogelijke ingrediënten. Dat betekent ook dat 
er in de basis geen tarwe, koe zuivel, suiker of 
kunstmatige toevoeging wordt gebruikt. De producten 
worden grotendeels met de hand gemaakt en dat 
maakt het een unieke (smaak)beleving. 

 

Heb je een allergie of intolerantie? 

Geef dit bij de reserveringsaanvraag aan, zodat er zo 
zorgvuldig als mogelijk rekening mee wordt gehouden. 
Waar mogelijk zal ik een passend voorstel op maat 
aandragen. Het kan zijn dat hiervoor extra kosten in 
rekening worden gebracht. 

 

 Plantaardig alternatief  
Alle gerechten van Van Natura Gezond hebben als 
hoofdbestanddeel groenten, indien er vlees of vis aan te 
pas komt, wordt dit altijd vermeldt. Bij vrijwel alle 
gerechten is het mogelijk om ze aan te passen naar een 
vega(n) variant. Ik denk hier dan ook graag in mee! 

 

  



 

 

 

 

Catering-op-maat 
In dit bestelmagazine vind je een overzicht van alle 
cateringmogelijkheden. Gezien het unieke en verse 
concept is het altijd maatwerk en dat betekent dat er in 
overleg specifieke ingrediënten aangepast kunnen 
worden.  

Door het gebruik van seizoensproducten kunnnen de 
prijzen enigszins afwijken, afhankelijk van de 
beschikbaarheid en prijs van deze ingrediënten. Er kan 
wel een prijsindicatie worden gegeven. 

 

Algemeen 
Een catering van Van Natura Gezond kan worden 
afgenomen vanaf 4 personen en dient minimaal 1 week 
van te voren worden aangevraagd. Voor bedrijfscatering 
is dit minimum 2 weken. 

Bij elke catering worden instructies voor het opwarmen 
en eventueel opdienen van gerechten meegegeven. 
Voor bezorging wordt een kilometervergoeding 
aangehouden van €0,19 per gereden kilometer.  

Voor verdere voorwaarden zie de Algemene 
voorwaarden, ook terug te vinden op mijn website. 

 Voor aanvragen: 
E-mail: robin@van-natura.nl 

mailto:robin@van-natura.nl


 

 
 
 
 
 
 
 

CATERINGMOGELIJKHEDEN 
 

 
 

Ontbijtcatering:  
€17,50 per persoon 

 
Laat je verrassen door een ontbijtpakket van Van Natura 
Gezond en start je dag met een gezond en voedzaam 
verwen-ontbijt! 

 

Ontbijtpakket: 
• Verse smoothie 

 
• Haver-crumble met seizoensfruit en 

(plantaardige) yoghurt/kwark 

Heerlijke verwennerij van havermout met fruit en 

frisse tonen van citroen 
• Pannenkoekjes met verborgen groenten 

• Healthy wafels 
 

 
 
 



 

 

 

 

  



 

 
 

 
 
 

Lunchcatering :  
€18,50 per persoon 

 
Een lunchcatering van Van Natura Gezond bestaat 
standaard uit soep, een gevulde (omelet)wrap en een 
verse slowjuice. Dit is uit te breiden met een 
bijpassende seizoenssalade en/of een 
broccoliborrelhapje met tapenade.  
 

 
Seizoenssoep 
 
Elk seizoen een heerlijke soep vol verse groenten 

(Omelet)groentewrap 
 
Gevuld met kip/zalm/vega(n) 

Slowjuice 
  
Gemaakt van verse seizoensgroenten, fruit en 
gember 
 

 
  

  



 

 

 

 

 

EXTRA OPTIE: 

Handgemaakt broccoli-
borrelbrood met tapenade 

Een uniek en smakelijk hapje! 

Per persoon €4,25 

Seizoenssalade 
Elke seizoen een bijpassende 

salade 

Per persoon €4,50 

  



 

 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 

TAART EN GEBAK 
 
Een lunchcatering wordt vaak aangevuld met wat 
lekkers voor bij de koffie. Hoe leuk als je dan wat lekkers 
kunt serveren wat ook verantwoord is? En niet zorgt 
voor een energiedip van de suiker?  
Ideaal als je wilt dat de aandacht erbij blijft! 
 
*het gebak wisselt per seizoen.  
 
 

Rozekoekentaart 
(10-12 taartpunten) 
 

€19,50 

Healthy-carrotcake 
(10-12 taartpunten) 

 

€19,50 

Fruitcrumble taart: 
(10-12 taarpunten) 

Keuze uit bosvruchten of 
appel 
 

 

Healthy donuts 
(Per 6 stuks) 

€17,50 

Chocolade- zoete aardappel 
shortbread  
(Per 6 stuks)  
 

€17,50 



 

 
 
 
 
 
 



 

 

  



 

 

 

 

 

Thema-catering 
€28,50 per persoon 

 
Naast ontbijt- en lunchcatering kan er ook een warme 
maaltijd worden afgenomen, bestaande uit 
verschillende elementen die passen binnen 1 
wereldkeuken.   
 
Zo komen alle smaken en gerechten het beste tot hun 
recht en kun je je even helemaal in de juiste sferen 
wanen! 
 

Tapas met o.a.: 
• Groentepizza 

• Gevulde champignons 

• Broccoli-borrelbrood met tapenade 

• Gevulde groentewraps: keuze uit kip/zalm/vega(n) 

• Paprika-bonen balletjes of 
groenteburgertjes(huisgemaakt) 

• Knabbelgroentesticks met hummus en 
huisgemaakte dips 

• Nachoschotel à la Van Natura Gezond 

 
  



 

 
 
 
 
 
 

Arabisch: 
• Rijkelijk gevulde groente-curry met 

(bloemkool)rijst 

• Pappadums  

• Naan met huisgemaakte dips (denk aan baba 
ganoush, knoflook-chilisaus, dukkah) 

• Seizoenssalade met sinaasappel-tahin dressing en 
geroosterde kikkererwten of amandelen. 

• Bijpassend dessert: gevulde dadels, muntthee, 
chocoladecake. 

 
 
 

Grieks: 
• Pita’s met oesterzwamshoarma  

• Healthy Moussaka 

• Pulled ‘smokey’ rode kool of groentefrietjes 

• Frisse salade 

• Homemade tzatziki en dips met brood 

 
  



 

 

 

  



 

 

 

 
 
 

Mexicaans: 
• Chili con of sin carne 

• Huisgemaakte guacamole en knoflooksaus 

• Nachoschotel à la Van Natura Gezond 

• Groentewraps 

• Koolsalade 

 
 

Hollandse kost: kan ook vega(n) 
• Pilav met salade en rijst 

• Zuurvlees met groentefriet 

• Kalkoen-bourgignon met groentefriet en/of 
salade  

 
 

Indonesisch 
• Nasi of gado gado  

• Gemarineerde tempehsaté 

• Omeletrolletjes 

• Huisgemaakte satésaus en kroepoek 

• Zoetzure komkommer-atjarsalade 



 

 
 
 

 

  

  



 

 

 

 

KOOKWORKSHOP 

& TRAINING  
Een catering kan gecombineerd worden met een 
kookworkshop of training over ‘de juiste voeding voor 
energie en gezondheid’ of een specifiek thema zoals de 
cateringopties hiervoor aangeven. Ook hierbij geldt een 
minimum aantal van 4 personen. 
 
Deze workshop of training kan ondersteunt worden met 
door Van Natura Gezond aangeleverde hapjes, of het 
maken van de hapjes staat centraal en daar om heen 
wordt een training gegeven. 
 
In een workshop of training leer je welke voeding de 
juiste brandstof levert: 

• Wat eet je vooral wel of niet om je immuunsysteem 
goed te laten functioneren en gezond te blijven of 
gezonder te worden? 

• Welke combinaties pas je toe in gerechten en hoe 
stel je dan een verantwoorde maaltijd samen? 

• Welke voeding helpt bij specifieke klachten zoals 
jicht, reuma of astma? 

• Waar let je op met het aankopen van 
boodschappen en wat is een goede gezonde basis?   
etc. 

Voor een passend voorstel mail robin@van-natura.nl 

file:///C:/Users/robin/Desktop/robin@van-natura.nl


 

 

  



 

 

 

REVIEWS 
 

• ‘’Jouw gerechten zijn zo lekker en puur die zou 
ik steevast willen bestellen‘. 

 
• “Robin ’t heeft heel goed gesmaakt, ook namens de 

mannen! Ik heb de liefde geproefd’’. 
 
• “Robin, het eten was heerlijk. Complimenten! 
Iedereen vond het lekker (en zelfs nog een portie 

over). 

 
• “Oooo Robin het was zo heerlijk en iedereen is 
enthousiast. Echt zelfs collega’s die geen groenten 

eten hebben van de soep genoten en het was 
allemaal goed vullend. 1000 maal dank!” 

 – directrice van Surface Treatment 
 

• ‘’Het was wederom een groot succes! Bedankt voor 
jouw kookkunst”. 

 
• “Wat mij zo aanspreekt is dat het gebak niet zo zoet 

is, dat er geen geraffineerde suikers worden 
gebruikt”.  

 



 

 

 

 
 
 

 


