
Uitvaartcentrum & Crematorium Sneek

Tarieven Catering 2022

Koffie/thee/cafe creme/espresso/cappucino/cafe au Lait/koffie met melk/koffie décafe ; 2,40

Frisdrank: ; 2,40

Jus d'Orange ; 2,55
Melk/Karnemelk ; 1,75
Koek ; 1,45
Cake ; 1,45
Roomboter gevulde koek ; 2,10
Krakelingen ; 2,10
Luxe koeken assorti ; 1,85
Roomboter zandkoekjes assorti of Fryske Dúmkes ; 0,90
Petit fours assorti ; 2,65
Slagroomsoesjes ; 0,75
Slagroomsoesjes (banketbakkerskwaliteit) ; 1,25
Gesorteerd gebak ; 3,15
Appelgebak ; 3,15
Oranjekoek met crème of slagroom ; 2,65
Oranjekoek met crème of slagroom klein ; 1,85
Sûkerbole met roomboter ; 1,90
Krentenbrood ; 1,80
Bonbons luxe assorti ; 0,90

Broodjes assorti ; 3,55
Wit, bruin, Vitakorn en Krentebollen met verschillende soorten Kaas en Vleeswaren

Indien niet anders aangegeven serveren wij 2 broodjes per persoon.

Luxe broodjes assorti ; 4,30

Huisgemaakte Tonijnsalade, Carpaccio van Rosbief met pijnboompitten en geraspte oude kaas

Sandwiches ; 3,20
Broodje Van Dobben Bitterbal ; 1,80
Broodje Van Dobben Croquet ; 4,00
Saucijzenbroodje Bakkerskwaliteit ; 3,50

Huisgemaakte verse soep met stokbrood en eigengemaakte kruidenboter ; 4,75
Keuze uit tomaten- en groentesoep. Andere variaties op aanvraag

Bier 25 cl ; 2,90
Bier 0.0 % flesje 30cl ; 3,60
Bier Radler flesje 30cl ; 3,60
Wijn (rood, wit en rosé)  / Port ; 3,95
Prosecco ; 4,75
Beerenburg / Jenever ; 3,00
Buitenlands gedistilleerd ; 4,40

Tapas (4 stuks per persoon, meerprijs per stuk extra € 1,10) ; 4,25
O.a. Zalmwrap, Peppadew, Satespiesje, Italiaanse worst, Tomaat/Mozzarella spiesje

Portie pinda's en zoutjes (1 schaaltje per 5 personen) ; 2,50
Kaas en worst (4 stuks) ; 1,90
Portie olijven (1 schaaltje per 5 personen) ; 2,85
Mini saucijzenbroodje  Bakkerskwaliteit ; 1,85
Mini bladerdeeghapjes ; 1,55
Bittergarnituur (we gaan uit van 3 p.p.) ; 0,85
Van Dobben Bitterballen (we gaan uit van 3 p.p.) ; 0,95
Haring op roggebrood ; 1,75
Luxe toastjes Op aanvraag

Warme en koude buffetten Op aanvraag

Gezond: Riperkrite-kaas/ham, sla en tomaat, Zalm met dille en kruidenroomkaas, Brie met honing en walnoten, 

Cola/Sinas/7-up/Appelsap/Rivella/Sourcy blauw en rood/Lipton Ice Tea/Cassis/Bitterlemon/Chocomel/Fristi

Alle prijzen zijn per stuk, tenzij anders aangegeven.



Uitvaartcentrum & Crematorium Sneek

De mogelijkheden zijn eindeloos.

Om u te helpen bij het kiezen van de consumpties hebben wij deze lijst samengesteld.

contact met ons op.

Andere producten worden berekend volgens de opgegeven aantalllen of evt. meergebruik.

Aanvullen van producten is slechts beperkt en uitsluitend na overleg mogelijk.

Indien niet anders aangegeven serveren wij 2 broodjes per persoon.

Bij bittergarnituur en bitterballen gaan wij uit van 3 per persoon tenzij anders aangegeven.

Het nuttigen en/of meebrengen van eigen producten is i.v.m. de HACCP-regelgeving niet toegestaan.

Hebben de nabestaanden voorkeur voor een eigen leverancier (uitsluitend na overleg mogelijk), 

dan kunnen er andere prijzen gelden en zullen er tevens servicekosten worden berekend.

Prijswijzigingen voorbehouden.

Uitvaartcentrum & Crematorium Sneek

Harinxmalaan 1

8602 CN  SNEEK

Telefoon 0515 - 428 700

Email: catering@crematoriumsneek.nl

www.crematoriumsneek.nl

In deze lijst staan een greep uit onze mogelijkheden. Heeft u eigen ideeën, aarzel dan niet en neem gerust

Koffie, thee en andere dranken worden gefactureerd volgens de werkelijk gebruikte aantallen.

In de familiekamer gebruikte consumpties, voorafgaand en na afloop van de plechtigheid, worden in het geheel

berekend en vormen géén onderdeel van de opgegeven consumpties.


