TARIEVENLIJST CATERING EN ARRANGEMENTEN 2020
ARRANGEMENTEN
Al onze arrangementen zijn gebaseerd op een verblijf van één uur in een van onze gastenkamers.
Bij verlenging van het verblijf in de gastenkamer worden de extra drankjes op nacalculatie
berekend.
De prijzen van de arrangementen zijn per persoon. Bij alle arrangementen geldt dat de genoemde
dranken in het arrangement naar behoefte worden geschonken.
ARRANGEMENT CAKE
1 plak cake (diverse soorten), koffie/thee

€ 5,65

ARRANGEMENT KRENTENWEGGE
1 plak krentenwegge, koffie/thee

€ 6,60

ARRANGEMENT KOFFIE COMPLEET
Assortiment zoete lekkernijen zoals bijv. bonbons, crème hoorntjes, truffels
Gemiddeld twee lekkernijen p.p., koffie/thee

€ 7,30

ARRANGEMENT BROODJES, STANDAARD
Ruim assortiment van dagverse zachte bruine en witte broodjes met diverse soorten beleg,
o.a. achterham, jonge kaas en standaard gegarneerd met ijsbergsla en een frisse dressing.
2 broodjes, koffie/thee
€ 10,45
ARRANGEMENT BROODJES, LUXE
Ruim assortiment van dagverse zachte bruine en witte broodjes met diverse soorten luxe beleg,
waaronder brie, zalm, filet americain en gegarneerd met o.a. sla, tomaat en dressing.
2 broodjes, koffie/thee
€ 12,95
ARRANGEMENT LUXE HARTIG
Vanaf 15 personen
Assortiment van verrassend belegde wraps, sandwiches, focaccia’s en minibroodjes
Gemiddeld drie stuks p.p., koffie/thee

€ 13,50

ARRANGEMENT HIGH TEA
Een ruime combinatie van hartige en zoete lekkernijen, koffie/thee
Vanaf 15 personen, p.p.

€ 13,75

ARRANGEMENT UITGEBREID BROODBUFFET
Een gevarieerd aanbod van onder andere luxe belegde harde en zachte
broodjes, sandwiches en wraps. Geserveerd met jus d’orange,
melk/karnemelk, koffie/thee
Vanaf 25 personen, in buffetvorm gepresenteerd, p.p.

€17,40

Het uitgebreide broodbuffet is uiteraard op verzoek uit te breiden met een warm item zoals een
kop soep, saucijzenbroodje, broodje kroket. Hiervoor gelden de tarieven zoals vermeld in deze
tarievenlijst.
BORRELARRANGEMENT
Bij een borrelarrangement worden diverse soorten frisdrank, jus d’orange, bier en wijn geserveerd
en staat er op de tafels standaard een gevarieerd assortiment nootjes en zoutjes.
Per persoon:
€ 8,50
Uw borrelarrangement kunt u zelf verder samenstellen met de v olgende suggesties:
Sharing plankjes:
Twents plankje (prijs per persoon, vanaf 15 personen prijs op aanvraag)
€ 2,50
Plankje geserveerd met stukjes jong belegen kaas, diverse soorten worst en een gehaktballetje
Tapas plankje (vanaf 15 personen, prijs per persoon; anders prijs op aanvraag)
€ 3,75
Plankje geserveerd met diverse tapas waaronder olijven, pepperdaw, en diverse
ham-, kaas- en worst soorten, aan te vullen met een warm item geserveerd op een borrelplank
Aanvulling Twentse plankjes:
Bitterballen, prijs per persoon
Gemengd bittergarnituur, prijs per persoon
Gemengd luxe bittergarnituur (o.a. mini loempia’s, dim sum, gamba)
Petit Crouline, prijs per persoon

€ 0,90
€ 0,85
€ 1,05
€ 1,05

Hapjes assortiment A (prijs per stuk)
€ 0,80
Gevuld eitje, gehaktballetje, diverse worstsoorten, kipspiesje, blokje kaas, katenspek roomkaas,
ham/asperge
Hapjes assortiment B (prijs per stuk)
€ 1,00
Gevuld eitje, gehaktballetje, stokbroodje brie, cherrytomaatspiesje, kalkoenspiesje, kipspiesje,
quiche, komkommer/roomkaas, cervelaatrolletje/roomkaas
Hapjes assortiment C (prijs per stuk)
€ 1,25
Partybroodje zalm, partybroodje filet americain, kipwrap, zalmwrap, quiche, partybroodje forel,
kaas/peppadew, kip/kreeftspiesje, pasteitje tonijn
Luxe amuses
€ 2,50
Op aanvraag
Indien er meer gasten zijn dan voorzien bij het bestellen van het door u gewenste arrangement,
gelden de volgende tarieven per extra persoon:
Koffie en thee naar behoefte
€ 4,50
Diverse soorten frisdrank, jus d’orange, bier en wijn naar behoefte
€ 7,30
WARME EN KOUDE DRANKEN, PER STUK
Koffie/thee
Frisdrank
Jus d’orange

€ 2,30
€2,40
€ 2,30

Wijn (rood/wit/rosé)
Bier
Jenever/Jägermeister

€ 3,75
€ 3,00
€ 3,20

KOEK & CAKE, LOS
Cake / Kruidcake
Assorti roomboterkoekjes (per stuk)
Luxe koek, per stuk
Spekkoek
Petitfour classic
Assorti gebak (slofjes, vlaai, appelgebak, etc., per stuk)

€ 1,40
€ 0,65
€ 2,30
€ 1,10
€ 2,45
€ 3,00

BROODJES, PER STUK
Diverse soorten belegde standaard broodjes
Diverse soorten belegde luxe broodjes
Diverse luxe mini-broodjes
Krentenbol
Krentenwegge (per plak)
Broodje kroket (van Dobben)

€ 3,10
€ 4,40
€ 3,25
€ 2,40
€ 2,45
€ 3,70

SOEP
Kop soep (gevulde groenten-/tomatensoep)
Overige soorten soep

€ 4,40
In overleg

HARTIGE HAPJES
Nootjes-/zoutjesmix (p.p.)
Heel saucijzenbroodje
Half saucijzenbroodje
Van Dobben kroket
Diverse snacks (frikandel, kaassouffle, etc.)
Pizza stokje
Bechamel stokje

€ 1,80
€ 3,15
€ 1,75
€ 2,35
€ 2,10
€ 3,70
€ 3,70

HARTIGE KLEINE HAPJES TER AANVULLING VAN ETAGAIRES, BORRELARRANGEMENTEN OF BUFFET
Pizza stokje klein
€ 1,25
Bechamel stokje klein
€ 1,25
Saucijzenbroodje klein
€ 1,25
Kaasbroodje klein
€ 1,25
In verband met de strenge normen op het gebied van voedselveiligheid (HACCP) worden alle
consumpties in de gastenkamers geleverd door Crematoria Twente. Speciale wensen zijn op
aanvraag mogelijk. Wanneer iets onverhoopt niet door Crematoria Twente kan worden geleverd,
kan in sommige situaties en na overleg, een uitzondering worden gemaakt. In een dergelijk geval
worden uitserveerkosten in rekening gebracht. Overgebleven bestelde consumpties kunnen alleen
op eigen risico mee naar huis worden genomen.
Deze tarievenlijst is niet uitputtend. Heeft u andere wensen of wilt u bijvoorbeeld een warme
maaltijd nuttigen, neemt u dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

CONTACTGEGEVENS
Crematoria Twente B.V.
Usselerrietweg 40
7546 PE Enschede
Telefoon: 053 – 475 60 60
maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur
zaterdag van 9.00-17.00 uur
info@crematoriatwente.nl
www.crematoriatwente.nl
BEZOEKADRESSEN LOCATIES:
ALMELO
Willem de Clercqstraat 95
BORNE
Hosbekkeweg 2
ENSCHEDE
Usselerrietweg 40
OLDENZAAL
Schipleidelaan 57

Prijswijzigingen voorbehouden

