HORECATARIEVEN CREMATORIUM DUIN- EN BOLLENSTREEK 2021

Crematorium Duin- en Bollenstreek biedt de mogelijkheid om het
samenzijn na de dienst 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 prijs
per persoon.
Wij streven er naar uw wensen volledig op smaak te maken!

Dranken
Koffie en thee
Frisdranken en fruitsappen
Bier Heineken tap
Amstel Radler 2.0% flesje
Heineken 0.0% flesje
Witte- en rode wijn per glas
Witte- en rode port en sherry per glas
Prosecco per glas

€
€
€
€
€
€
€
€

2,95
2,95
2,95
4,50
4,50
4,95
4,95
7,00

Gedestilleerde Dranken
Binnenlands gedistilleerd vanaf
Buitenlands gedistilleerd vanaf
Likeuren vanaf

€
€
€

4,00
5,75
4,00

Koffie en fris arrangement p.p. (onbeperkt koffie, thee en fris, fruitsappen)
Drank arrangement p.p. (onbeperkt koffie, thee, fris, bier en wijn)

€
€

8,00
12,00

Geldig per 1 januari 2021
Geldig per 1 januari 2020
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Patisserie
Roomboterkoekje
Mini luxe koeken assortiment (gev. koek, choc-chip koek, appelkoek, brownie)
Mini gevulde koek van de bakker
Mini stroopwafel
Luxe koeken assortiment (gev. koek, choc-chip koek, appelkoek, brownie)
Gevulde koek van de bakker
Cake naturel/gemarmerd
Spekkoek origineel/pandan
Appeltaart
Gesorteerd gebak
Petit Fours
Petit Française
Slagroomsoesje
Macaron
Mini Brownie
Mini Petit Fours
Luxe Chocolaatje 2 p.p.
Luxe Bonbon

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,70
1,65
1,80
1,15
2,85
2,95
1,75
1,60
3,95
4,75
3,95
3,95
1,60
2,30
1,85
2,30
2,25
1,30

Hartige hapjes en bittergarnituren
Saucijzenhapje
Kaashapje
Zoute koekjes per 2 stuks
Nootjes per 4 personen
Luxe noten per 4 personen
Bourgondische rundvlees bitterbal
Amsterdamse kaastengel
Mini kroket tomaat & mozzarella
Van Dobben kroket
Assortiment koude luxe canapés en amuse hapjes (2 p.p.)
Bittergarnituur (2 p.p.) Traditioneel kaas & worst
Bittergarnituur (2 p.p.) Traditioneel warm gefrituurd
Bittergarnituur (2 p.p.) Oosters (loempia, garnaal, yakitori, dim sum gyoza)
Bittergarnituur (2 p.p.) Mediteraans (kipspies, mozzarella sticks, balletje, garnaal)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,40
1,40
1,20
3,25
6,50
1,20
1,10
1,15
2,65
4,95
1,35
2,05
2,20
2,20

Geldig per 1 januari 2021
Geldig per 1 januari 2020
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Broodjes en soep
Zachte en harde witte en bruine broodjes met diverse soorten beleg
(o.a. kaas, ham en kipfilet met bijpassend garnituur)
Assorti luxe broodjes, hard en zacht, rijkelijk belegd vanaf
(o.a. Serranoham, rosbief, zalm en brie met bijpassend garnituur)
Sandwiches
Luxe sandwiches
Broodje kroket
Saucijzenbroodje
Kaasbroodje
Krentenbol met roomboter
Verse huisgemaakte soep

€

3,75

€

6,25

€
€
€
€
€
€
€

2,60
3,40
3,95
3,00
3,00
2,20
6,75

Arrangementen
Alle arrangementen zijn per persoon en kunnen worden aangepast naar uw persoonlijke
smaak. Ook is het mogelijk een uitgebreid buffet volledig naar uw wens samen te stellen vanaf
25 personen. Wij nodigen u uit om uw horeca wensen die niet op deze tarievenlijst staan met
ons te bespreken, zodat de catering naar uw smaak en voorkeur ingevuld kan worden. Voor
horeca arrangementen geldt dat zodra de vooraf afgesproken tijd is verlopen we de
resterende consumpties gaan turven.

Koffie arrangement
2 kopjes koffie of thee met de keuze tussen cake of
assorti roomboterkoekjes.
€ 8,25
Uitgebreid koffie arrangement
Onbeperkt koffie, thee en fris met gesorteerde
chocolaatjes, cake, en roomboterkoekjes.
€ 9,95
Luxe koffie arrangement
Onbeperkt koffie, thee en fris met bonbons en luxe zoete
lekkernijen zoals macarons, petit fours, soesjes,
brownies, roomboterkoekjes en muffins.
€ 13,50
High Tea
Onbeperkt koffie, thee en fris met een ruim assortiment
zoete en hartige lekkernijen zoals petit fours, brownies,
macarons, bonbons, muffins, soesjes, luxe koekjes, finger
sandwiches, en mini-saucijzenbroodjes.
€ 22,50

Geldig per 1 januari 2021
Geldig per 1 januari 2020
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Lunchtafel
Onbeperkt koffie, thee en fris met 2 rijkelijk belegde broodjes per persoon

€

15,00

Luxe lunchtafel
Onbeperkt koffie, thee, fris, bier en wijn. Luxe, rijkelijk belegde broodjes en sandwiches en
dagverse soep met assortiment roomboterkoekjes en bonbons.
€ 26,00
Hollands arrangement
Onbeperkt fris, bier en wijn. Daarnaast schaaltjes met luxe nootjes en zoutjes, diversen worsten kaassoorten en een warm assortiment bittergarnituur.
€ 18,50
Borrel arrangement
Onbeperkt fris, bier en wijn. Schaaltjes borrelnootjes en zoutjes en een aanbod van luxe
canape’s, amuse hapjes. Uiteraard ontbreken de bitterballen niet.
€ 20,50

Tapas arrangement
Onbeperkt fris, bier en wijn.
Tapas van gevulde tomaatjes,
gemarineerde olijven, rustiek brood
met aïoli, pesto en tappenade,
diverse worsten, salami’s en ham,
chutney en compote.
Gehaktballetjes met tomatensaus,
kipspiesjes en gebakken gamba’s
met citroen en peterselie worden
warm geserveerd.
€ 25,50

Oosters arrangement
Onbeperkt fris, bier en wijn.
Per persoon 3 stuks sushi (zalm,
tonijn en ei), wakame, gember,
wasabi en sojasaus. Tom Ka Kai soep
met garnituur van taugé,
champignon, kipfilet en koriander.
Mini-loempia’s, gefrituurde
garnaaltjes en Japanse Yakitorispiesjes worden warm geserveerd.
€ 25,50

In overleg kunnen we uitgebreide lunches en diners serveren.

Geldig per 1 januari 2021
Geldig per 1 januari 2020
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