
BY VEDA x Mama Terra
CATERING AANBOD

Om jou volledig te ontzorgen zijn BY VEDA en Mama
Terra een fijne samenwerking aangegaan. Mama Terra
verzorgt graag allerlei lekkers tijdens jou one day
retreat of event!

WARMING DRINKS
af te nemen per liter (voor 4 à 5 personen)

Golden Mylk 13,00
een huisgemaakte spice blend met o.a. kurkuma, zwarte 
peper & ashwaganda. Gemaakt met havermelk.

Chai Latte 13,00
een spice blend met o.a. kaneel, kardemom & gember. 
Gemaakt met havermelk.

Moon Mylk & Lions Mane 14,50
een verwarmende mylk met o.a. lions mane, ashwaganda,
cacao, kardemom & roos

Chaga Chai Latte 14,50
onze chai latte blend samen met chaga mushroom powder

Ceremoniële Cacao 8,00 p.p.
(te bestellen vanaf 6 personen)
een bereide ceremoniële cacao, klaar voor gebruik. Wordt 
geleverd in een mooie kan &  met keramieke kopjes



SUN SALUTATION 12,00 p.p.

• CCF- thee (cumin, coriander, fennel)
• Golden oats gemaakt met onze huisgemaakte 

spice blend & getopt met gepofte pitjes
• Gestoofde peertjes met kardemom, rozijnen &

kaneel
• Energy ball gemaakt van verschillende noten & 

gedroogd fruit (afgestemd op het seizoen)

INNER GLOW 13,00 p.p.

• Verwarmende gebonden soep, uit het seizoen
• Vers desem speltbrood van Bakker Meelmuts
• 3 verse huisgemaakte smeersels

NOURISH ME 17,50 p.p.

• Verwarmende gebonden soep, uit het seizoen
• Vers desem speltbrood van Bakker Meelmuts
• 3 verse huisgemaakte smeersels
• Saladbowl to share



FULL MOON 17,50 p.p.

• Verwarmende gebonden soep, uit het seizoen
• Vegan stoof uit het seizoen
• Basmati rijst
• Aangevuld met lekkere toppings zoals koriander

LOS TE BESTELLEN

Bananenbrood (+- 10 plakken) 20,00
Dadel sinaasappelcake (+- 10 plakken) 21,50
Bliss balls (per 6 stuks) 12,50
Saladbowl medium 10,50
Saladebowl groot 13,50
Stoof met basmati rijst & groentegerecht 11,50
Soep (per liter) 15,00



IMPRESSIE



VOORWAARDEN

Leuk dat je de catering wil laten verzorgen door Mama
Terra. We maken alles met veel aandacht & liefde voor je.
Want dat proef je!

Hier lees je onze voorwaarden.

• Catering bestellen doe je minimaal 72 uur van te voren
• Minimale afname is €100,00 exclusief BTW
• Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW
• De catering pakketten zijn af te nemen vanaf 10

personen
• Heb je allergieën? Hier kunnen wij zo goed als mogelijk

rekening mee houden. Houdt er rekening mee dat we in
onze keuken werken met alle soorten noten, gluten,
tarwe, sesam & soja.

• Betalen kan achteraf via een factuur op naam.
• Bij opdrachten boven de €500 exclusief BTW vragen we

om een aanbetaling van 50% van de gehele factuur.
• De factuur dient binnen 14 dagen na datum te worden

voldaan.
• We leveren al onze gerechten & ceremoniële cacao in

prachtig servies. We vragen je hier met zorg en aandacht
mee om te gaan. Bij beschadiging brengen we de kosten
hiervoor in rekening

In overleg is het ook mogelijk om op onze locatie te komen
eten, 5 minuten wandelen vanaf Studio BY VEDA! Zo ben je
lekker even de deur uit. We ontvangen je graag!


