
Wij serveren verschillende vers belegde harde 

en zachtebroodjes. U kunt kiezen uit de 

volgende mogelijkheden:

Broodjes assorti *  3,55

Verschillende soorten kaas en vleeswaren

Luxe broodjes assorti *  4,30

•  Gezond: Riperkrite kaas, ham, sla en tomaat

•  Zalm met dille en kruidenroomkaas

•  Brie met honing en walnoten

•  Huisgemaakte tonijnsalade

•  Carpaccio van rosbief met pijnboompitjes

 en geraspte oude kaas

• Op aanvraag: paling, makreel, haring, filet americain, kipkerrie

*Indien niet anders aangegeven, serveren wij 2 broodjes per persoon.

Sandwich  3,20

Broodje Van Dobben bitterbal  1,80

Broodje Van Dobben croquet  4,00

Kopje soep
Huisgemaakte verse soep 

met stokbrood en kruiden-

boter. Keuze uit tomaten- 

en groentesoep. Andere 

variaties op aanvraag.

Wij kunnen diverse buffetten verzorgen, denk

bijvoorbeeld aan: tapasbuffet, stampottenbuffet,

Chinees buffet, Indisch buffet of een saladebuffet.

Op aanvraag:
Warme/koude buffetten

Bier  2,90

Alcoholvrij bier 3,60

Radler 3,55

Wijn (rood, wit en rosé) / Port  3,95

Prosecco  4,75

Beerenburg / Jenever  3,00

Buitenlands gedistilleerd  4,40

Voor bij de borrel
Schaaltje pinda’s en zoutjes (per 5 pers.)  2,50

Kaas en worst (4 stuks p.p.)  1,90

Saucijzenbroodje mini (Banketbakkerskwaliteit) 1,85

Saucijzenbroodje  3,50

Mini bladerdeeg hapjes  1,55

Bittergarnituur per stuk  0,85

Van Dobben bitterballen per stuk  0,95

Haring op roggebrood  1,75

Wylde Fryske Iel op toast  1,75

Broodje Wylde Fryske Iel op toast  4,25

Tapas (4 diverse, lekkere tapas)  4,25

o.a. Knoflookolijven, Zalmwrap, Peppadew, Kipspiesjes, Mozzarella-

-spiesjes, Meloen met gedroogde ham, Gevulde dadels met geitenkaas.

Koffie, Thee, Café crème, Espresso   2,40

Cappuccino, Café au lait, Koffie met melk

Cola, Cola light, Sinas, 7-up, Appelsap, Rivella, 

Sourcy blauw en rood, Lipton Ice Tea,

Fristi, Chocomel 2,40

Jus d’Orange 2,55

Wat lekkers bij de koffie
Koek  1,45

Cake  1,45

Roomboter gevulde koek  2,10

Krakelingen  2,10

Luxe koeken assorti  1,85

Roomboter zandkoekjes assorti 
of Fryske dûmkes  0,90

Petit fours assorti 2,65

Slagroomsoesjes klein 0,75

Slagroomsoesjes groot (Banketbakkerskwaliteit) 1,25

Gesorteerd gebak vanaf 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

Iets anders in gedachten?
Vertel het ons gerust. Als u speciale wensen 

heeft, neem dan contact met ons op.

Warme & 
koude dranken

Vers belegde 
broodjes & soepen

Borrels & hapjes

4,75 



Bezoekadres  Harinxmalaan 1 - 8602 CN Sneek
Postadres  Postbus 153 - 8600 AD  Sneek

Telefoon  (0515) 428 700
E-mail  info@crematoriumsneek.nl

uitvaartcentrumsneek.nl

De mogelijkheden zijn eindeloos

Om u te helpen bij het kiezen van de consumpties

hebben wij deze folder voor u ontworpen.

In deze folder staat een greep uit ons assortiment. 

Dit zijn slechts enkele standaard voorbeelden. 

Heeft u eigen ideeën, aarzel dan niet en neem 

gerust contact met ons op. 

Wij verzoeken u vriendelijk op de coupon uw 

wensen aan te geven. Aangezien er met dagverse 

producten wordt gewerkt, vragen wij u het 

formulier minimaal 48 uur voor de uitvaart bij ons 

in te leveren. U kunt uw wensen ook via onze 

website www.uitvaartcentrumsneek.nl 

doorgeven. Gebruik daarvoor onderstaande 

inlogcode. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Aanvraagcoupon 
gewenste consumpties

Naam

Datum en tijdstip uitvaart

Verwacht aantal aanwezigen

Kruis hier het gewenste arrangement of product aan:

 Koffie, Thee, Café crème, Espresso, Cappuccino,   

 Café au lait, Koffie met melk, Frisdrank

 Koek

 Cake

 Roomboter gevulde koek

 Krakelingen

 Luxe koeken assorti

 Roomboter zandkoekjes assorti of Fryske Dûmkes

 Petit fours assorti

 Slagroomsoesjes

 Gesorteerd gebak

 Oranjekoek met crème / slagroom*

 Oranjekoek klein met crème / slagroom*

 Sûkerbole met roomboter

 Krentenbrood

 Bonbons luxe assorti

 Broodjes assorti / luxe broodjes / mini-sandwiches  

 / broodje Van Dobben croquet*

 Huisgemaakte verse soep tomaten- / groentesoep*

 

 Bier / Alcoholvrij bier*

 Radler

 Wijn / Port

 Prosecco

 Beerenburg / Jenever

 Buitenlands gedistilleerd:

 Anders:

 Pinda’s / zoutjes Bittergarnituur

 Kaas / worst* Van Dobben bitterballen

 Mini saucijnenbroodjes Tapas

 Mini bladerdeeg hapjes
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Catering informatie

Alle prijzen zijn per stuk, tenzij anders aangegeven.

I.v.m. de HACCP-regelgeving is het niet mogelijk om zelf meegebrachte 
producten te serveren.Kruis aan wanneer er

beslist geen alcoholische
dranken mogen
worden schonken.


