Assortiment catering
Tarieven 2022

NB: Bestelde consumpties worden in rekening gebracht. Het nuttigen van eigen consumpties is in principe niet toegestaan.
Indien - in zeer uitzonderlijke situaties en na expliciet akkoord van Haagse Duinen - eigen consumpties worden genuttigd
dan worden serveerkosten in rekening gebracht. Deze serveerkosten kunnen vooraf opgevraagd worden.
Vragen? Bel dan met 070 - 218 20 88 of mail naar info@crematoriumhd.nl
Crematorium Haagse Duinen - Wijndaelersingel 1, 2553 AC Den Haag

Dranken
Koﬃe/thee
Cappuccino/espresso/koﬃe verkeerd
Warme chocomel
Verse munt/gember thee
Frisdranken v.a.
Vruchtensappen
Fruitwater
Melk/karnemelk
Wijn/port/sherry
Heineken bier – ﬂesje
Alcoholvrij/Radler/Palm bier – ﬂesje
Binnenlands gedistilleerd – 3,5cl, o.a. jonge, oude & bessenjenever, vieux, korenwijn
Buitenlands gedistilleerd – 3,5cl, o.a. rum, wodka, whisky, cognac, gin, Cointreau
Prosecco Frizzante
Champagne – huismerk

€ 2,40
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,40
€ 2,80
€ 1,90
€ 1,70
€ 3,80
€ 2,90
€ 2,90
€ 3,80
€ 5,10
€ 5,00
€ 9,50

Broodjes (inclusief garnering)
Belegd broodje – ham, kaas, humus, cervelaat, kipﬁlet, gebraden gehakt etc.
Luxe belegd broodje – gerookte zalm, brie, eiersalade, ﬁlet americain etc.
Ambassadebroodje – standaard beleg
Ambassadebroodje – luxe beleg
Krentenbol met roomboter
Mini krentenbol met roomboter
Sandwiches – normaal beleg (per stel)
Sandwiches – luxe beleg (per stel)

€ 3,00
€ 4,50
€ 3,25
€ 4,00
€ 2,25
€ 1,70
€ 3,25
€ 4,00

Warme lunch items
Kop soep met breekbrood champignon – groente – tomaat – kip
Saucijzenbroodje/kaasbroodje
Saucijzenbroodje half/kaasbroodje half
Broodje Bourgondische rundvleeskroket
Bourgondische rundvleeskroket
Kaassouﬄé

€ 5,25
€ 3,30
€ 1,90
€ 3,80
€ 2,40
€ 2,40

Hartige Hapjes (per persoon)
Gemengde nootjes
Luxe gemengde noten – amandel, hazelnoot, macadamia, pecan, cashew
Luxe banketbakkerszoutjes (2 stuks)
Gemengde olijven
Kaas – blokje jonge & oude kaas, mosterd (2 stuks)
Worst – Gelderse worst, cervelaat (2 stuks)
Kaas & worst – combinatie van kaas en worst (2 stuks)
Kaas & worst luxe – kaaspuntjes jong & oud, chorizo, gedroogde Franse worst (2 stuks)
Indisch hapje - risolle, lemper, pastei
Indisch hapje groot - risolle, lemper, pastei
Canapé
Luxe canapé
Bladerdeeghapje
Saucijzenbroodje/kaasbroodje borrel

€ 1,80
€ 2,85
€ 1,45
€ 1,80
€ 1,80
€ 1,80
€ 1,80
€ 2,70
€ 3,00
€ 4,00
€ 2,35
€ 2,85
€ 1,65
€ 1,65

Bittergarnituren
Bourgondische bitterbal
Gemengd bittergarnituur
‘Van Dobben’ luxe bittergarnituur
Oosters bittergarnituur
Plank ‘Haagse Duinen’ (per persoon)
Borrelplank bestaande uit diverse koude en warme borrelhapjes
Tapasschaal (per persoon)
Tapasschaal met diverse Spaanse aperitiefhapjes
Hapjes zoet (per persoon)
Cakesortering (diverse varianten roombotercake)
Cake- en koeksortering
Roomboterkoekje
Luxe koeksortering
Luxe kleine koeksortering
Spekkoek
Slagroomsoesje
Petit four
Petit glacé
Gesorteerd gebak
Bonbons
Chocolade

€ 1,15
€ 1,00
€ 1,25
€ 1,30
€ 4,75
€ 5,25

€ 1,65
€ 1,65
€ 0,85
€ 2,70
€ 1,90
€ 1,90
€ 1,40
€ 2,90
€ 1,90
€ 3,55
€ 1,50
€ 0,65

