
Dranken
koffie/thee/frisdrank/melk € 2,30
jus d’orange € 2,30
Chocomel en Fristi € 2,30
huiswijn (rood/wit) € 3,80
mousserende wijn vanaf € 5,40
port € 3,80
sherry € 3,80
bier € 2,90
Hollands gedistilleerd vanaf € 3,90
buitenlands gedistilleerd vanaf € 4,95
kurkengeld € 21,50

Patisserie
plateau koek (50 stuks) met o.a. sprits, mini gevulde koek, cake € 81,00
koek (per stuk) o.a. sprits, stroopwafel € 1,70
gevulde koek € 2,50
roomboterkoekje € 0,80
petitfour € 3,05
cake € 1,70
gebak € 3,85
vlaai € 3,30
appelgebak € 3,30
slagroomsoesje € 1,30
chocolaatje € 0,80
bonbon € 1,10
luxe bonbon (chocolaterie) € 1,35
notenkoek/kruidcake € 1,70
spekkoek € 1,80
koffiebroodje € 2,90
zoete lekkernij € 3,05

Seizoensspecialiteiten
appelflap € 2,90
oliebol € 1,80
banketstaaf € 2,90
speculaas (per brok) € 1,85
speculaasje € 0,80
seizoensstol € 2,25
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Broodjes
broodjes wit/bruin gemengd met diverse soorten beleg € 2,95
mini broodjes wit/bruin gemengd met diverse soorten beleg € 2,55
luxe broodjes met diverse soorten beleg € 4,00
mini luxe broodjes met diverse soorten beleg € 3,75
soep met stokbrood en kruidenboter vanaf € 5,05
sandwiches € 2,80
luxe sandwiches € 3,95
broodje kroket € 3,95
krentenbol € 2,00
mini krentenbol € 1,70
krentenbrood € 1,70
rozijnenbrood € 1,70
suikerbrood € 1,70
krentenwegge € 2,10

Bittergarnituur
saucijzenbroodje heel € 3,10
saucijzenbroodje half € 1,75
saucijzenbroodje éénhaps € 1,55
kaasbroodje heel € 3,10
kaasbroodje half € 1,75
kaasbroodje éénhaps € 1,55
worstenbroodje heel € 3,10
worstenbroodje half € 1,75
worstenbroodje éénhaps € 1,55
hartige soesjes per stuk € 1,60
bitterballen/bittergarnituur per stuk € 1,10
borrelhapjes koud per stuk € 1,10

Arrangementen (prijzen per persoon)
zoet arrangement € 9,65
hartig arrangement € 9,65
borrel arrangement koud € 10,70
borrel arrangement warm € 11,95
koffietafel ‘Calluna’ (broodje en krentenbol) € 9,65
koffietafel ‘Erica’ (broodje en soep) € 11,90
koffietafel ‘Pyrola’ (broodjes, broodje kroket en fruit) € 13,25

verlenging condoleanceruimte per 15 min. € 84,00

Bovenstaande is slechts een greep uit het assortiment, heeft u specifieke wensen, vraag ons gerust naar de  
mogelijkheden.

Wegens de strenge HACCP normen en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden kunnen wij helaas geen 
zelf meegenomen producten/consumpties uitserveren. HACCP is opgesteld door de voedsel- en warenautoriteit en 
is een methode die bedrijven verplicht moeten toepassen om de veiligheid van de voedselproducten te waarborgen.
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