.

Hartige borrelgarnituur in
combinatie met onze huiswijnen.
Wij helpen u graag met het
samenstellen van uw borrel

Informeer naar de
mogelijkheden.
En geef ons uw
wensen door.

Cateringlijst
2020

Hartige borrelgarnituur

CREMATORIUM
KRANENBURG

Wij zijn er voor u!

Tapasgarnituur

Wegens de strenge HACCP normen, en de daarmee gepaard gaande
verantwoordelijkheden, kan het crematorium helaas geen door de familie zelf
meegebrachte consumpties serveren, (HACCP is opgesteld door de voedselen warenautoriteit en is een methode die bedrijven verplicht moeten toepassen
om de veiligheid van de voedselproducten te waarborgen)

Kranenburgweg 9, 8024 AC Zwolle
Tel.: 038 - 45 48 948
info@crematoriumkranenburg.nl
www.crematoriumkranenburg.nl

CREMATORIUM
KRANENBURG

Wij zijn er voor u!

Dranken
•
•
•
•

Koffie (Mocca d’Or)/thee
Frisdranken/jus d’orange
Rode/witte huiswijn en rosé
Bier (flesje)

€
€
€
€

2,20
2,25
3,35
2,60

Heerlijk
Ambachtelijk gebak.

Warme broodjes
• Saucijzenbroodje groot
• Saucijzenbroodje klein

Uitgebreid tapasbuffet
€ 2,65
€ 1,55

• Tapasbuffet, per peroon
vanaf   

Broodjes
• Broodjes, assortiment
(kaas/ham/gehakt/
Elzasser cervelaat)
• Broodjes, luxe*
(met zalm/rosbief/
fricandeau/brie)
• Broodje kroket, “Kwekkeboom”
• Sandwich*,
luxe rijkelijk belegd
• Krentenwegge
• Krentenbol

Ambachtelijk
(gevulde) koeken.

Cake/Koek/Bonbons
(assortiment op schaal)
•
•
•
•

Roombotercake
Luxe notenkoek
Luxe gevulde bonbon
Ass. ambachtelijke
(vul)koeken, vanaf

€ 1,30
€ 1,30
€ 1,30
€ 1,75
1,65

Luxegarnituur

€ 2,45
€ 2,55

€ 17,95

Assortiment
Luxe broodjes

• Tapasgarnituur*, p.p.
€ 2,95
• Hartige borrelgarnituur, p.p. € 1,75
• Luxe canapé hapjes*,
assortiment, per stuk
€ 2,15

€ 3,25
€ 2,50
€ 1,85
€ 1,85

Tapasgarnituur

Petit four
met opderuk
naar wens
(op aanvraag)

Gebak
• Petit four, vanaf
• Gesorteerd gebak, vanaf  
• Appelpunt met/zonder
slagroom vanaf
• Petit four met eetbare
opdruk*

Borrelgarnituur

€ 2,20
€ 3,15
€ 3,15
€   2,65
Vers bereide
soepen

• Kaas/borrelgarnituur
per persoon
• Bittergarnituur,
ass. warme hapjes, per stuk
• Bittergarnituur,
ass. koude hapjes*, per stuk
• Bitterballen, “Kwekkeboom”,
per stuk
• Bitterballen, per stuk

€ 1,95
€ 0,95
€ 1,80

De échte
Kwekkeboom
Bitterballen

€ 1,25
€ 0,85

Soep
•
•
•
•
•
•

Groentesoep
Tomatensoep
Kippensoep
Champignonsoep
Mosterdsoep
Overige soepen

€ 3,65
€ 3,65
€ 3,65
€ 3,65
€ 3,65
      op aanvraag

Zoutjes en notenmix
voor ieder wat wils.

Uitgebreid
Bittergarnituur

Prijzen per stuk.
* bestelling uiterlijk 2 dagen voor de uitvaart

