Tarieven Condoleanceruimte 2017
Dranken zonder alcohol
Koffie
Thee
Warme chocomel
Fris
Versgeperste jus d'orange

Cappuccino, espresso, Café Crème
Diverse smaken
per glas
Diverse soorten
per glas

Alcoholische dranken
Heineken bier uit fles
Witte wijn (Viognier, droog/fruitig/aromatisch)
Rode wijn (Grenache, kersen/gebrande noten)
Rosé wijn (Cinsault/Grenache, fruitig/amandel/framboos)
Prosecco (Col di Luna)
Moët et Chandon Brut Imperial
Piper-Heidsieck Cuvee Brut
Hollands dranken assortiment (Jenever, advocaat, Beerenburg, Bessen)

€
€
€
€
€

2,40
2,25
2,75
2,25
3,75

per fles € 2,75
per glas € 3,75
per glas € 3,75
per glas € 3,75
per fles 0,75 cl € 21,25
per fles 0,75 cl € 85,00
per fles 0,75 cl € 65,00
per glas € 2,85

Arrangementen per persoon / per condoleance van 60 minuten
Arr 1: onbeperkt koffie/thee/fris, broodjes eenvoudig belegd en krentenbollen
Arr 2: onbeperkt koffie/thee/fris, broodjes eenvoudig en luxe belegd en krentenbollen
Arr 3: onbeperkt koffie/thee/fris/wijn/bier, nootjes, kaas, worst en zoute koekjes
Arr 4: onbeperkt koffie/thee/fris/wijn/bier, nootjes, 2 bitterballen en een puntje quiche

€
€
€
€

12,00
13,50
15,00
16,50

Belegde broodjes
Eenvoudig belegde zachte bolletjes en sandwiches

€

2,95

€

3,35

€

3,95

€

3,25

per plak
per stuk
per 10 stuks
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,55
1,55
7,85
3,95
2,10
1,75
1,50
2,25
2,55

per stuk 50 gram
per stuk 50 gram
per stuk 50 gram
per stuk 50 gram
per stuk 50 gram
per stuk 30 gram

€
€
€
€
€
€

1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65

Bijvoorbeeld : jong belegen kaas, oude kaas, ham, kipfilet, salami

Luxe belegde zachte bolletjes en sandwiches
Bijvoorbeeld : oude kaas, roombrie, filet americain, fricandeau, mortadella, gerookte zalm

Luxe belegde zachte-en harde broodjes en smeuïge sandwiches
Bijvoorbeeld : Vitello Tonato, gerookte zalm, kipfilet met guacamole, Pastrami etc.

Broodje kroket geserveerd met mosterd
Zoetigheden
Roomboter-, marmercake
Krentenbol zonder boter
Luxe zoete roomboterkoekjes (ongeveer 100 gram)
Petit Fours harde en/of zachte bodem
Opgemaakte koekjes
Luxe bonbons
Luxe slagroom soesjes
Assortiment van grote zoete koffiebroodjes
Halve tompouche met gele room
Kleine appelflap met suiker
Kleine gevulde koek
Klein Hollands koffiebroodje
Klein Hollands koffiebroodje met peer
Klein Hollands koffiebroodje met bosbes
Klein Danish koffiebroodje
Pain au Chocolat
Pain au Chocolat
Roomboter croissant
Roomboter croissant
Roomboter croissant met kaas
Roomboter croissant met ham en kaas

groot
klein
groot
klein
groot
groot

€
€
€
€
€
€

1,75
1,45
1,65
0,95
1,75
1,75

Heeft u andere wensen? Vraagt u gerust naar de mogelijkheden.
Het is echter niet mogelijk om zelf bereide etenswaren mee te nemen voor consumptie in de Condoleanceruimte
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Tarieven Condoleanceruimte 2017
Hartig warm
Bitterballen met mosterd, mayonaise en chilisaus
Gemengd bittergarnituur met mosterd, mayonaise en chilisaus
Klein saucijzenbroodje
Klein kaasbroodje
Mini quiche
Klein worstenbroodje
Huisgemaakte soep met brood en kruidenboter

per 10 stuks
per 10 stuks
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk
per persoon

Hartig koud
Kaas en worst met mosterd en Amsterdams zuur (ongeveer 4 stuks p.p.)
Assortiment luxe canapés
Assortiment huisgemaakte tapas (minimaal voor 10 personen bestellen)

per persoon € 3,85
per 10 stuks € 22,85
per persoon € 4,25

€
€
€
€
€
€
€

9,75
9,75
1,85
1,85
1,65
1,85
3,95

albondigas, tortilla, spaanse kipkluifjes, chorizo, olijven en brood met aïoli

Assortiment van goedgevulde wraphapjes
Haring met augurk en ui (in stukjes gesneden )
Visschotel (canapés met gerookte zalm, Hollandse garnalen, gerookte forel,

per 10 stuks € 18,50
per haring € 3,75
Per schaal 25 stuks € 57,50

gerookte makreel, gerookte paling en haring)

Luxe zoute roomboterkoekjes (ongeveer 100 gram)
Verschillende gezouten noten
Hapjes uit andere wereldkeukens
Bojo
Viadoe
Vegetarische Roti wrap
Fritaballetjes (bakkeljauw) met dipsaus
Surinaamse kippasteitjes
Spekkoek
Pistoletje pikante kip
Pistoletje teriyaki kip
Pistoletje kousenband met garnalen
Pistoletje pom
Pistoletje bakkeljauw
Pistoletje rendang

€
€

per 10 stuks
per karaf van 200 gram

9,25
7,25

Per 25 personen € 65,00
Per 25 personen € 65,00
per stuk € 3,15
per stuk € 2,15
per stuk € 2,75
per puntje € 1,35
warm geserveerd, per stuk
warm geserveerd, per stuk
warm geserveerd, per stuk
warm geserveerd, per stuk
warm geserveerd, per stuk
warm geserveerd, per stuk

€
€
€
€
€
€

4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35

kop tomatensoep
saucijzenbroodje
losse kroket
roerei met spek
salade caprese

€
€
€
€
€

3,95
2,75
2,50
3,00
2,50

Koffietafel € 18,00 per persoon (maximaal 50 personen)
Na de uitvaart kunt u ook genieten van een heerlijke koffietafel. Op de
gedekte tafels staat het volgende voor u klaar: diverse soorten brood,
krentenbollen, 3 soorten vleeswaren, 3 soorten kaas, diverse jamsoorten en
verschillende zoete lekkernijen. Wij serveren onbeperkt koffie, thee, melk en
frisdrank. De overige geserveerde dranken worden op nacalculatie aan u
doorberekend. Deze koffietafel kunnen wij natuurlijk uitbreiden met
bijvoorbeeld de volgende producten:

Heeft u andere wensen? Vraagt u gerust naar de mogelijkheden.
Het is echter niet mogelijk om zelf bereide etenswaren mee te nemen voor consumptie in de Condoleanceruimte
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