Begraafplaats-Crematorium Laurentius
Nieuwe Crooswijkseweg 123
3034 PN Rotterdam
010-413 63 08 -info@begraafplaatslaurentius.nl
Fax : 010-214 11 03
www.begraafplaatslaurentius.nl

TARIEVEN CONSUMPTIES 2014
Consumpties worden geserveerd in buffetvorm. Dranken worden uitgeschonken aan de uitgiftebalie. Op
verzoek kan worden uitgeserveerd. De meeste van onze producten zijn dagvers en moeten tijdig besteld
worden. Daarom verzoeken wij u om uw cateringwensen uiterlijk 36 uur voor de condoleance door te geven.

aantal
Koffie, thee
Fris
Jus d’orange uit pak, per glas
Jus d’orange, vers, per glas
Melk, karnemelk
Warme chocolademelk
Huiswijn, per glas
Port, sherry, jenever, per glas
Bier, per flesje
Champagne of prosecco, op aanvraag
Assorti luxe roomboterkoekjes, per stuk
Luxe amandel/spijskoekjes, per stuk
Gevulde koek, stroopwafel, roze koek, roomboterkoek, eierkoek
Roombotercake, per plak
Luxe bonbons, per stuk
Petit four, klein vierkant gebakje
Petit glacé, bitterkoekje met crème
Gebak gesorteerd, per stuk
Limburgse vlaai, per punt
Spekkoek, per punt
Slagroomsoesje
Assorti cup cakes, per stuk
Witte en bruine zachte puntjes van de warme bakker met ham en/of kaas
Gesorteerde broodjes van de warme bakker; ham/kaas/kipfilet/cervelaat
Gesorteerde broodjes ‘semi luxe’: ham/kaas/kipfilet/cervelaat met garnituur
Gesorteerde broodjes ‘de luxe’: bijv. brie, gerookte zalm, filet americain, paté,
kalfsfricandeau, rookvlees, oude kaas, achterham, rosbief met garnituur
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Sandwiches ham, kaas, kipfilet, cervelaat met garnituur
Sandwiches ‘semi luxe’: bijv. komkommer- en eiersalade, roomkaas met garn.
Sandwiches ‘de luxe’: bijv. brie, gerookte zalm, filet americain, paté,
kalfsfricandeau, rookvlees, oude kaas, achterham, rosbief met garnituur
Minikrentenbol
Krentenbol
Pinda’s, borrelnootjes, portie per persoon
Olijven, 3 stuks per persoon
Luxe zoute roomboterkoekjes, per stuk
Blokjes kaas en worst, 3 stuks per persoon
Bitterballen, per stuk
Assorti bittergarnituur, warm, per stuk
Spaanse gehaktballetjes, koud
Eenhaps saucijzenbroodje
Tapas, bijv. zalm, tonijn, gegrilde groente, vitello tonato, per stuk
Canapés, rondje brood met bijv. zalm, tonijn, paling, coppaham met mango, filet
americain, groene asperges, gegrilde groenten, per stuk
Wraps, eenhaps met bijv. zalm, tonijn, mozzarella, vitello tonato, per stuk
Spiesjes, parmaham met gegrilde groenten, tomaat-mozzarella
Snoepgoed, portie per persoon
Stuk fruit
Soep per kop met stokbrood
SCHOTELGELD Bij zelf meegebrachte consumpties wordt schotelgeld berekend
uitgaande van vooraf opgegeven aantal personen, per persoon

VOOR OVERIGE WENSEN KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN
bijvoorbeeld voor amuses, luxe kaassoorten,
biologische of vegetarische variaties,
seizoens- sinterklaas- en kerstspecialiteiten
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