
   

Voor zover BTW van toepassing is, zijn onze tarieven inclusief BTW; wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Op al onze diensten en 
leveringen zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn verkrijgbaar op het crematorium en staan op onze website.  

Tarieven Catering 2022 
 

Onderstaand vindt u ons vaste assortiment. Heeft u andere wensen? Een specialiteit 
van uw favoriete bakker? Dieetwensen? Wij stemmen het graag met u af. 
 
 

Dranken 
 

Koffie/thee           €   2,45 
Chocomel/fris          €   2,45 
Bier            €   2,95 
Wijn            €   3,75 
Advocaat met slagroom         €   3,75 
Binnenlands gedistilleerd        €   3,20 
Buitenlands gedistilleerd         €   4,80 
Prosecco           €   4,80 
Champagne                prijs op aanvraag 
Overige dranken             prijs op aanvraag 
 
Bij de koffie of thee (per stuk, tenzij anders aangegeven) 
 

Plateau “Bij de koffie”, gevarieerd lekkers van de bakker, per item  €   1,45 
Bonbon           €   1,40 
Brabants worstenbroodje (vlees of pittige groenten (vega) (mini à € 1,55) €   3,15 
Gebak, assorti          €   3,65 
Appelpunt met slagroom        €   3,85 
Gevulde koek (mini à € 1,35)        €   2,65 
High Tea, per persoon         € 17,55 
   (Met zoete lekkernijen, petit fours, hartige taartjes, scones, clotted  
    cream, luxe mini-broodjes) 
Kaasbroodje, heel (half à € 1,80, mini à € 1,20)     €   3,05 
Koffiebroodje          €   3,05 
Maccaron           €   2,20 
Petit four, cake-gebakje         €   2,55 
Petit four, chocoladeschuitje        €   2,55 
Roomboterkoekje            €   0,55 

Tarieven Catering 2022 (vervolg) 
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Saucijzenbroodje, heel (half à € 1,80, mini à € 1,20)    €   3,05 
Slagroomsoesje          €   1,15 
Spekkoek           €   1,15 
Scones met jam en clotted cream       €   3,20 
 
Rond lunchtijd (per stuk, tenzij anders aangegeven) 
 

Broodje (ham, kaas, rosbief, rookvlees)      €   3,05 
Krentenbol, gesmeerd         €   2,05 
Krentenwegge, per plak         €   2,05 
Luxe broodjes (beenham, zalm, brie, diverse salades, sla, etc.)   €   4,10 
Luxe mini-broodjes (idem)        €   3,65 
Broodje kroket (Kwekkeboom)        €   4,10 
Mini-broodje bitterbal (Kwekkeboom)      €   1,65 
Huzarensalade, per persoon        €   4,45 
Sandwich, heel (half à € 2,05)        €   2,80 
Sandwich, luxe belegd, heel (half à € 2,75)      €   3,80 
Soep, per kom          €   4,15 
 
Bij de borrel (per stuk, tenzij anders aangegeven) 
 

Bitterbal (Kwekkeboom)         €   0,99 
Borrelgarnituur (assorti, frituur, incl. bitterballen), per stuk   €   0,95 
Borrelplank (kaas, worst, garnituur), per persoon     €   1,40 
Amsterdamse schotel (o.a. kaas, lever- en ossenworst, A’damse uitjes), p.p. €   2,50 
Borrel-saucijzenbroodje (mini)        €   1,20 
Borrel-wrap (kip/zalm)         €   2,95 
Luxe koude hapjes          €   2,95 
Nootjes, assorti de luxe, per persoon       €   1,65 
Toast met haring of zalm         €   3,95 
Toast, luxe belegd          €   2,95 
Zoute koekjes, per persoon        €   1,15 
 
Staat uw keuze niet op dit overzicht? Wij overleggen graag met u. 


