
Tarieven consumpties



Tarieven consumpties 2017

Consumpties worden geserveerd in buffetvorm. Op verzoek kan worden uitgeserveerd.   
De meeste van onze producten zijn dagvers en moeten tijdig besteld worden. Daarom verzoeken 

wij u om uw cateringwensen uiterlijk 36 uur voor de condoleance door te geven

Dranken

Koffie, thee, per kopje €  2,05

Frisdrank, Jus d’orange, per flesje €  2,05

Melk, karnemelk, per glas €  2,05

Bier, per flesje, jenever per glas €  2,50

Rode wijn, witte wijn, port, sherry, rosé (op aanvraag), per glas €  3,25

Koek/Bonbons

Assorti roomboterkoekjes, p.st. €  0,75

Roombotercake, per plak €  1,50

Spekkoek, per kwart € 4,50

Luxe amandel/spijskoekjes, p.st. €  1,00

Grote koek 
(gevulde koek, stroopwafel, roze koek, roomboterkoek, mergpijpje) p.st.

€  1,75

Vers gebakken koek, p.st €  2,15

Mini stroopwafel, p.st. €  1,05

Bonbons, p.st. €  1,00

Luxe bonbons, p.st. €  1,90

Gebak

Petit glacé, bitterkoekje met crème , p.st. €  2,10

Slagroomsoesje €  1,15

Petit four, vierkant gebakje (assorti vierkant/ boog/ harde wener), p. st. €  2,90

Gebak gesorteerd, p.st. €  3,30

Limburgse vlaai, per punt €  3,30

Eenhaps saucijzenbroodje, p.st. €  1,60



Broodjes/sandwiches

Krentenbol, p.st. €  1,60

Minikrentenbol, p.st. €  1,20

Witte en bruine zachte broodjes ham of kaas, p.st. €  2,60

Gesorteerde zachte broodjes ham, kaas, kipfilet, cervelaat, p.st. €  2,95

Gesorteerde broodjes ‘semi luxe’: ham/kaas/kipfilet/cervelaat met garnituur, 
p.st.

€  3,50

Gesorteerde broodjes ‘de luxe’: bijv. brie, gerookte zalm, filet americain, paté, 
fricandeau, oude kaas, achterham, rosbief met garnituur, p.st.

€  4,50

Sandwiches ham, kaas, kipfilet met garnituur, p.st. €  2,95

Sandwiches ‘semi luxe’ met bijv. luxe eiersalade, roomkaas, vissalade, gezond 
met garnituur, p.st.

€  3,50

Sandwiches ‘de luxe’ met bijv. brie, gerookte zalm, filet americain, paté, 
fricandeau,  oude kaas, achterham, rosbief met garnituur

€  4,50

Snacks

Pinda’s, borrelnootjes, zoutjes, portie per persoon €  1,50

Luxe zoute roomboterkoekjes, bijv. kaasstengels, kaasvlinders, p.st. €  0,95

Borrelgarnituur, blokjes kaas en worst, 3 stuks per persoon €  1,70

Bitterballen, p.st. €  0,80

Assorti bittergarnituur, warm, p.st. €  0,80

Broodje kroket, p.st. €  4,50

Spaanse gehaktballetjes, koud, p.st. €  0,90

Olijven, 3 stuks per persoon €  1,50

Tapas mixed, koud bijv. kaas, worst,  gegrilde groente, p.st. €  2,10

Spiesjes, met parmaham en gegrilde groenten, tomaat-mozzarella, p.st. €  2,10

Canapés, rondje brood met bijv. zalm, tonijn, filet americain, groene asperges,  
gegrilde groenten, p.st.

€  2,10

Wraps, eenhaps met bijv. zalm, tonijn, roomkaas, carpaccio, vitello tonato, p.st. €  2,10

Soep, inclusief stokbrood, per kom €  3,80

Snoepgoed, portie per persoon €  1,50

Fruit, p.st. €  0,80

Beschuit met muisjes, p.st. €  1,00

Schotelgeld

Bij zelf meegebrachte consumpties wordt schotelgeld berekend uitgaande van 
het aantal personen, per persoon

€  1,25

Voor speciale wensen of overige vragen neemt u contact 
op met 010 - 413 63 08


