Vlaai arrangement			

Cake arrangement

Keuze uit:		
 Abrikozenvlaai

 Pruimenvlaai

 Kersenvlaai

 Kruimel-puddingvlaai 

Het arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee en
jus d’orange en cake.

Kruisbessenvlaai
Appelvlaai
Rijstevlaai
Linzenvlaai

Per persoon: € 6,95

Dranken

Prijs per persoon: € 9,20

Koffie, thee, frisdrank of
spawater
Bier
Witte wijn, rode wijn

Patisserie

Mocht u andere wensen hebben dan dat er op deze
kaart staan, dan kunt u met het crematorium de
diverse mogelijkheden bespreken.

Het arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee en
jus d’orange met een stukje rastervlaai.
Met slagroom of luxe vlaai + € 0,50

Mini croissant
Chocolade broodje
Koffiebroodje
Soesjes
Petit four
Mini petit fours
Bonbons
Limburgse vlaai
Luxe vlaai

Per stuk:
Per stuk:
Per stuk:
Per 3 stuks:
Per stuk:
Per 3 stuks:
Per 3 stuks:
Per punt:
Per punt:

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,10
1,10
1,10
1,20
2,70
3,75
2,70
3,75
4,25

Per glas:

€ 2,15

Per flesje:
Per glas:

€ 2,15
€ 3,75
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Traditioneel Arrangement

Luxe Arrangement

Broodje gekookte ham
boter/sla/gekookte ham/komkommer

Broodje Carpaccio
rucola/carpaccio/pijnboompitten/truffelmayonaise

Broodje coburger
boter/sla/coburger/komkommer

Broodje Gezond
sla/ham/kaas/tomaat/komkommer/ei/mayonaise

Broodje snijworst
boter/sla/snijworst/komkommer

Broodje Filet Americain
sla/filet american/ui/peper/zout

Broodje kipfilet
boter/sla/kipfilet/komkommer

Broodje Tonijnsalade
sla/tonijnsalade

Broodje jonge kaas
boter/sla/jonge kaas/komkommer

Broodje Gerookte Zalm
sla/kruidenkaas/zalm/komkommer

Krentenbollen met kaas
boter/jonge kaas

Broodje Italia
pesto/rucola/tomaat/mozarella/peper/zout

Broodje hagelslag (indien gewenst)
boter/hagelslag

Broodje Brie
sla/brie/honing/walnoten

Inbegrepen bij het arrangement: koffie, thee,
jus d’orange en frisdrank.

Inbegrepen bij het arrangement: koffie, thee,
jus d’orange en frisdrank.

Prijs per persoon: € 13,90 (met luxe vlaai €14,45)

Prijs per persoon: € 16,65 (eventueel met vlaai € 20,00)

Bestaande uit 3 broodjes per persoon
of 2 broodjes en een vlaaipunt

Bestaande uit 2 harde broodjes per persoon
(maak uw keuze uit onderstaand aanbod)

Huisgemaakte groentesoep

Per persoon: € 4,80

Borrel
Saucijzenbroodje met mosterd
Mini saucijzenbroodjes
Worstenbroodje met mosterd
Mini worstenbroodjes
Mini paddenstoelenquiches (V)
Broodje kroket met saus naar keuze

Per stuk:
Per 3 stuks:
Per stuk:
Per 3 stuks:
Per 3 stuks:
Per stuk:

€
€
€
€
€
€

Toastjes met salade naar keuze
tonijn, zalm, krab, kip-kerrie, farmer, ei
Toastjes met brie en/of paté
Toastjes met vis
paling, gerookte zalm, haring

Per 3 stuks:

€ 2,15

Per 3 stuks:
Per 3 stuks:

€ 2,15
€ 4,30

3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20

Hapjes voor bij de borrel
Per persoon: € 4,30
kaasblokjes, cervelaat, olijven en diverse nootjes
Bittergarnituur

Per 3 stuks:

€ 2,15

Luxe kaasplankje
Per persoon: € 13,15
5 soorten kaas, aangevuld met druiven,
luxe noten/krentenmix, honing en stokbrood

