Cateringlijst uitvaartcentrum Overtoom Groen

Dranken

Bij de koffie

Koffie en thee
Koffie en thee naar behoefte
Fris
Appelaere, Perelaere, Sinasappelaere
Wijn/ Port/ Sherry/ Jenever
Prosecco
Pils (flesje)

€ 2,25
€ 4,25
€ 2,25
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,75
€ 2,75

Cake van de bakker
Minikoek
Petit-four
Luxe gebak
Appelflap mini
Appelflap groot
Bolus mini
Bolus groot
Paleisgebak 5 stuks (ons)
Slagroomsoesjes 5 stuks (ons)
Bonbons Chocolate Lovers
Bonbons Zeeuws Ministerie
Bonbons Leonidas
Limburgse vlaaipunt

€ 1,40
€ 1,60
€ 2,50
€ 3,60
€ 1,60
€ 2,50
€ 1,60
€ 2,00
€ 3,15
€ 2,50
Prijs op aanvraag
Prijs op aanvraag
Prijs op aanvraag
Prijs op aanvraag

(Standaard worden roomboterkoekjes, nougat en chocolade bij de koffie/thee geserveerd)

Broodjes

Hartig

Luxe puntbroodjes van de warme bakker belegd ham of kaas
Gesorteerde luxe broodjes ham of kaas
Gesorteerde luxe broodjes ham of kaas en garnituur
Gesorteerde mini luxe broodje-luxe belegd
Gesorteerde luxe broodjes-luxe belegd
Krentenbol
Sandwich luxe belegd
Saucijzen- worstenbroodje klein
Saucijzen- worstenbroodje groot
Stokbrood
Pistolet
Kruidenboter

€ 2,75
€ 3,50
€ 3,75
€ 3,25
€ 3,75
€ 1,50
€ 3,25
€ 1,80
€ 2,50
€ 3,00
€ 2,60
€ 2,75

Tapa's per persoon
Borrelgarnituur (per portie van 3)
Bittergarnituur (per portie van 8)
Bitterballen (per portie van 8)
Vega bittergarnituur (per portie van 8)
Soep
Kibbeling per persoon inclusief saus
Bladerdeeghapjes met vlees- en kaasvulling kl
Bladerdeeghapjes met vlees- en kaasvulling gr

€ 4,50
€ 2,00
€ 4,00
€ 5,50
€ 6,50
€ 3,50
Prijs op aanvraag
€ 1,80
€ 2,50

(Standaard worden luxe zoutjes en pinda's op tafel geserveerd)

Dit is een greep uit ons assortiment, indien u iets anders wenst, denken wij graag met u mee.
Er is veel mogelijk en we helpen u graag. Prijzen zijn per stuk of per persoon tenzij anders vermeld.
Frisdranken en wijn worden per glas in rekening gebracht, pils per flesje. Prijzen zijn inclusief btw.
Overige prijzen op aanvraag. Bestellen van consumpties uiterlijk een dag voorafgaand aan de uitvaartdienst.
'Heeft u een allergie? Meld het ons!'

