
Tarieven catering tuinkamer 2022

Dranken zonder alcohol
Koffie Cappuccino, espresso, Café Crème  €     2,95 

Thee Diverse smaken  €     2,70 

Fris Diverse soorten  €     2,60 

Heineken alcoholvrij bier uit fles per fles  €     2,95 

Alcoholische dranken    

Heineken bier uit fles per fles  €     2,95 

Witte wijn per fles  €   24,95 

Rode wijn per fles  €   24,95 

Prosecco per fles 0,75 cl  €   24,95 

Hollands dranken assortiment (Jenever, advocaat, Beerenburg, Bessen) per glas  €     3,40 

Arrangementen per persoon / per condoleance van 60 minuten

Arr 1: onbeperkt koffie/thee/fris, broodjes eenvoudig en luxe belegd  €   15,75 

Arr 2: onbeperkt koffie/thee/fris/wijn/bier, nootjes, kaas, worst en zoute koekjes  €   18,90 

Arr 3: onbeperkt koffie/thee/fris/wijn/bier, nootjes, 2 bitterballen en een puntje quiche  €   19,95 

Belegde broodjes

Eenvoudig belegde diverse zachte bolletjes  €     3,25 
                                Per stuk

Luxe belegde diverse zachte bolletjes  €     4,25 
                                Per stuk

Mini broodjes met luxe beleg  €     3,60 
                                Per stuk

Broodje kroket geserveerd met mosterd  €     3,95 

Zoetigheden
Roomboter-, marmercake per plak  €     1,75 
Krentenbol per stuk  €     1,65 
Luxe gebak per stuk  €     5,10 
Petit Fours harde en/of zachte bodem per stuk  €     4,50 
Opgemaakte koekjes per stuk  €     2,45 
Halve tompouce per stuk  €     3,10 
Luxe Slagroomsoes per stuk  €     2,65 
Luxe bonbons per stuk  €     1,75 
Luxe zoete roomboterkoekjes (ongeveer 100 gram) per 10 stuks  €     9,95 

Kleine appelflap met suiker per stuk 50 gram  €     1,95 
Kleine gevulde koek per stuk 50 gram  €     1,95 
Assortiment kleine koffiebroodjes per stuk 50 gram  €     1,95 
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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 tuinkamer.
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Hartig warm
Bitterballen met mosterd per 10 stuks  €   11,50 
Gemengd bittergarnituur met mosterd, mayonaise en chilisaus per 10 stuks  €   11,50 

Kaastengels (gefrituurd) per 10 stuks  €   12,75 

Vegetarische samosa per 10 stuks  €   12,75 

Klein saucijzenbroodje per stuk  €     2,10 
Klein kaasbroodje per stuk  €     2,10 
Mini quiche per stuk  €     1,75 

Hartig koud
Kaas en worst met mosterd (ongeveer 4 stuks p.p.) per persoon  €     3,95 

Assortiment luxe canapés per 10 stuks  €   29,00 

Assortiment van goedgevulde wraphapjes per 10 stuks  €   21,95 

Haring met augurk en ui (in stukjes gesneden ) per haring  €     3,95 
Groente snackmix met dip per persoon  €     1,35 

Luxe zoute roomboterkoekjes (ongeveer 100 gram) per 10 stuks  €   11,00 

Verschillende gezouten noten  per karaf van 200 gram  €     8,40 

Hapjes uit andere wereldkeukens (afname minimaal 10 stuks)
Vegetarische Roti wrap per stuk  €     3,60 

Fritaballetjes (bakkeljauw) met dipsaus per stuk  €     2,55 

Surinaamse kippasteitjes per stuk  €     3,00 

Spekkoek per puntje  €     1,70 

Lemper per stuk  €     3,95 

Risolles per stuk  €     3,95 

Broodjes uit andere wereldkeukens
Pistolet pom per stuk  €     5,45 

Pistolet bakkeljauw per stuk  €     5,45 

Pistolet kerrie kip per stuk  €     5,45 
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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 tuinkamer.

In verband met de huidige maatregelen rondom corona is ons assortiment en onze werkwijze aangepast. Hapjes worden 

door de medewerkers alleen uitgeserveerd als het aantal bezoekers dit toelaat;                             drankjes worden aan het 

buffet verstrekt.


