
Tarieven Catering Crematorium Ommeland en Stad

Dranken
Koffie, thee € 2,00  ja   nee
Cappuccino € 2,10  ja   nee
Espresso € 2,10  ja   nee
Frisdranken, vruchtensappen € 2,10  ja   nee
Chocomelk, Fristi € 2,50  ja   nee
Huiswijn – rood/wit/rosé € 3,50  ja   nee
Port € 3,30  ja   nee
Sherry € 3,30  ja   nee
Bier, maltbier € 2,60  ja   nee
Hollands gedistilleerd vanaf € 3,30  ja   nee
Buitenlands gedistilleerd vanaf € 4,50  ja   nee

Zoet arrangement
Cake € 1,30 p/st.  stuks
Roomboter koekjes € 0,60 p/st.  stuks
Notenkoek € 1,35 p/st.  stuks
Kruidkoek € 1,35 p/st.  stuks
Slagroomsoesjes vanaf € 1,35 p./st.  stuks
Gebak vanaf € 2,75 p./st.  stuks
Spekkoek € 1,40 p./st.  stuks
Bonbon vanaf € 1,25 p./st.  stuks

Broodjes
Broodjes wit/bruin gemengd met diverse soorten beleg € 2,40  stuks
Mini broodjes wit/bruin gemengd met diverse soorten beleg € 2,00  stuks
Luxe broodjes met diverse soorten beleg (o.a.brie, zalm, filet american) € 3,60  stuks
Mini luxe broodjes met diverse soorten beleg (o.a.brie, zalm, filet american) € 3,30  stuks
Soep met stokbrood en kruidenboter  vanaf € 4,80  stuks
Soep zonder stokbrood € 3,95  stuks
Sandwiches € 3,60  stuks
Broodje kroket € 3,50   stuks
Saucijzenbroodje € 2,90  stuks
Kaasbroodje € 2,50  stuks
Worstenbroodje € 2,90  stuks 
Krentenbol € 1,50  stuks



Bittergarnituur
Bitterballen € 0,85 p./st.  stuks p.p
Gemengde bittergarnituur € 0,85 p./st.  stuks p.p
Kaas/worst € 1,20 p./2 st.  porties p.p
Luxehapjes  op aanvraag  stuks

assortiment van stukjes kaas, worst, belegde stokbroodjes en gehaktballetjes 

Arrangementen
Arrangement high tea € 11,50 p.p.  personen

vanaf 15 personen
	 een	ruime	combinatie	van	hartige	en	zoete	lekkernijen,	koffie	en	thee	

Arrangement uitgebreid broodbuffet € 14,50 p.p.  personen
 vanaf	25	personen,	in	buffetvorm	gepresenteerd	een	gevarieerd	aanbod	
 van onder andere luxe belegde harde en zachte broodjes, sandwiches en 
	 wraps,	geserveerd	met	jus	d’orange,	melk,	karnemelk.	koffie	en	thee

Speciale wijnen, in overleg op aanvraag
Andere cateringwensen, in overleg op aanvraag
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