Horeca tarieven Crematorium Duin- en Bollenstreek
De condoleance is het moment om herinneringen op te halen, er wordt gepraat,
gehuild en soms ook gelachen. Wij bieden de mogelijkheid om het samenzijn zo
persoonlijk en aangenaam mogelijk te maken met de daarbij behorende drankjes en
hapjes. U kunt hierbij kiezen uit losse consumpties of arrangementen met een vaste
totaalprijs per persoon. Tevens kunnen wij een op maat gemaakt arrangement
samenstellen met de door u speciaal gewenste consumpties. Ons streven is het u
volledig naar uw wens te maken.
Koffie arrangement
Per persoon 2 kopjes koffie of thee met de keuze tussen cake of een
assorti roomboterkoekjes.
Uitgebreide koffie arrangement
Onbeperkt koffie, thee en fris met cake, roomboterkoekjes en
gesorteerde chocolaatjes.
Luxe koffie arrangement
Onbeperkt koffie, thee en fris geserveerd met luxe zoete lekkernijen
zoals macarons, petit fours, soesjes, roomboterkoekjes, brownies,
muffins, cake en bonbons.
Lunchtafel
Onbeperkt koffie, thee en fris met 2 rijkelijk belegde broodjes p.p.
Luxe lunchtafel
Onbeperkt koffie, thee, fris, bier en wijn. Een aanbod van rijkelijk
belegde broodjes, luxe sandwiches en heerlijke soep. Tevens wordt
bij de koffie en thee een assorti roomboterkoekjes en bonbons
geserveerd.
High tea
Onbeperkt koffie, thee en fris, daarnaast een ruim assortiment aan
allerlei zoete en hartige lekkernijen zoals petit fours, brownies,
macarons, bonbons, muffins, soesjes, luxe koekjes, finger sandwiches,
mini wraps en mini saucijzenbroodjes.
Indien gewenst uitgebreid met een heerlijk glas prosecco.
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Borrel arrangement
Onbeperkt fris, bier en wijn, luxe nootjes, zoutjes, worst, kaas en
een bittergarnituur. Indien gewenst kan buitenlands gedistilleerd
worden geschonken, dit wordt per consumptie in rekening gebracht.
Luxe borrel arrangement
Onbeperkt fris, wijn, bier en binnenlands gedistilleerd geserveerd
met een grote verscheidenheid aan warme en koude luxe hapjes
zoals zoute koekjes, olijven, tapas, buitenlandse hammetjes en kazen,
mini saucijzenbroodjes, kaasbroodjes en bittergarnituur.
Indien gewenst kan buitenlands gedistilleerd worden geschonken,
dit wordt per consumptie in rekening gebracht.
Persoonlijke wensen
Wij bieden ook de mogelijkheid een compleet diner voor u samen te stellen of
een uitgebreid buffet vanaf 25 personen, dit uiteraard volledig afgestemd op uw
wensen. Prijzen zijn op aanvraag.
Heeft u aanvullende wensen of dieetwensen waarmee we rekening moeten
houden zoals bijvoorbeeld coeliakie (gluten-allergie) of lactose intolerantie, laat
het ons dan weten.
Alle arrangementen kunnen te allen tijden aangepast worden voor uw
persoonlijke wensen. Mocht u vragen hebben over de persoonlijke invulling dan
kunt u contact opnemen met onze medewerkers via 0252 251 300.
Deze tarieven zijn geldig tot 1 januari 2017.

2

Tarieven catering
Dranken
Koffie/thee/frisdrank/fruitsappen
Bier Heineken tap
Amstel Radler 2.0% fles
Amstel 0.0% fles
Huiswijn wit/rood fles
Witte wijn/rood glas
Witte/rode port en sherry
Binnenlands gedistilleerd v.a. prijs
Buitenlands gedistilleerd v.a. prijs
Likeuren v.a. prijs
Tevens beschikt Crematorium Duin- en Bollenstreek over een uitgebreide
wijnkaart voor een persoonlijke selectie. Wij informeren u daar graag over. Voor
alle speciale wensen op het gebied van drank maken wij een aangepaste offerte.

Patisserie
Cake naturel en/of gemarmerd
Appeltaart
Gesorteerd gebak
Petit fours
Slagroomsoesje
Brownie
Macarons
Roomboterkoekje
Mini gevulde koek
Muffin mini naturel en/of chocolade
Mini stroopwafel
Chocolaatje 2 p.p.
Luxe bonbons
Ook hier geldt dat we, na overleg, alles naar uw wens kunnen serveren.
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Broodjes
Rijkelijk belegd assorti harde en zachte broodjes ((kaas, ham, kipfilet, fricandeau,
filet americain, diverse salades etc.)
Rijkelijk belegd assorti luxe harde en zachte broodjes (Reypenaer-kaas, carpaccio,
zalm, beenham, brie, luxe salades etc.)
Sandwiches
Luxe sandwiches
Krentenbol met roomboter
Diverse soorten vers gemaakte soep met stok brood geserveerd
Na overleg kunnen wij uiteraard alles naar uw wens serveren.

Hartige hapjes en bittergarnituren
Saucijzenhapje
Kaashapje
Zoute koekjes
Borrelnoten per 4 pers.
Luxe noten assorti per 4 pers.
Bittergarnituur koud (kaas/worst 2 p.p.)
Bittergarnituur warm (assorti 2 p.p.)
Bourgondische bitterbal
Assorti koude luxe borrelhapjes 2 p.p.
(canapés, mini wraps, gevuld ei, toastjes etc.)
Charcuterie plankje per 2 pers.
Kaas plankje met notenbrood en siroop per 2 pers.
Verse Sushischotel per 10 stuks
Tapas plankje per 2 pers.
(Spaanse hapjes zoals oa mini tomaatjes, gemarineerde olijven,
manchego, serrano ham, dadels in spek, gamba, broodje met aioli)
Prijzen zijn op aanvraag en geldig tot 1 januari 2017. Alle arrangementen kunnen
te allen tijden aangepast worden voor uw persoonlijke wensen. Heeft u vragen,
of wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op via 0252 –
251 300. Wij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Wij
kunnen u dan telefonisch te woord staan of een afspraak maken om uw wensen
te inventariseren.

4

