Catering

Samen eten en drinken bij een afscheid

Crematorium Tilburg en omstreken
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Inhoud

Bij het afscheid
Na een afscheid is het fijn om met elkaar te zijn, samen herinneringen op te halen en een toost uit te brengen op het

DRANKEN
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ARRANGEMENT DRANKEN
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BIJ DE KOFFIE/THEE
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ARRANGEMENTEN ZOET/HARTIG
• Mix zoet/hartig
• Zoet
• Kids
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BROODJES
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SOEP
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ARRANGEMENTEN BROOD
• Koffietafel
• Broodjes
• Mini broodjes
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ARRANGEMENTEN BROOD
• Luxe mini broodjes
• Luxe brood
• Luxe lunch
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HARTIGE HAPPEN
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ARRANGEMENT HARTIG
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ARRANGEMENT BORREL
• Borrelgarnituur
• Kaasplankje
• Tapas
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Dieet- en allergiewensen
Neem contact met ons op bij speciale dieet- of
allergiewensen zoals een glutenvrij dieet of no-

leven dat jouw dierbare leefde. In onze ontmoetingsruim-

tenallergie, dan houden wij hier rekening mee.

ten hebben we uitgebreide cateringmogelijkheden. Van een

Vegetarisch en veganistisch

kopje koffie met cake tot een koffietafel, broodjes, hartige

In ons assortiment hebben we diverse vegetari-

happen en borrelarrangementen: veel is mogelijk. Zo kun je

sche en veganistische producten. Wil je iets laten

een keuze maken die past bij de overledene en bij het mo-

serveren dat niet in deze brochure staat? Neem

ment van de dag. In deze brochure vind je een overzicht van

dan contact met ons op. We denken graag met je

dit uitgebreide assortiment dat iedere dag met zorg bereid

mee.

wordt door ons en onze regionale leveranciers.
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Goed om te weten
Drankarrangementen

•

De prijs van drankarrangementen geldt voor het daadwerkelijke aantal
gasten dat door ons geteld is. Ook de speciale koffie’s (Andante Café
en Grand Café Ode) en de speciaal bieren vallen hieronder.

•

Port en overige gedistilleerde dranken zijn niet bij deze arrangementen
inbegrepen.

•

Drankarrangementen gaan in ná de plechtigheid. Wij berekenen koffie/
thee vóór de plechtigheid op nacalculatie per kopje.

Dranken

andere dranken zijn altijd mogelijk, vraag het ons gerust!

Koffie met koekje
Thee met koekje
Verse muntthee (op aanvraag)
Frisdrank • flesje

E
E
E
E

2,15
2,15
3,20
2,50

Andere arrangementen
Bij arrangementen met onbeperkt koffie/thee en fris wordt bij meer dan 10
personen dan vooraf opgegeven 1,5 kopje koffie per extra persoon in rekening
gebracht. In het geval dat er meer dan 10 personen minder aanwezig zijn dan
vooraf opgegeven, brengen wij 1,5 kopje koffie per persoon minder in rekening voor het aantal personen dat minder aanwezig is.
Alle arrangementen met onbeperkt koffie/thee gaan in ná de plechtigheid.
Wij berekenen koffie/thee vóór de plechtigheid op nacalculatie per kopje.
Warenwet
Vanwege de Warenwet mogen wij het zelf meebrengen van etenswaren en
drank helaas niet toestaan. Wil je iets speciaals laten serveren? Neem dan
contact met ons op, mogelijk dat wij dat voor je kunnen regelen.
No waste policy
Voedsel dat niet is uitgeserveerd doneren wij aan de Voedselbank in Tilburg.
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SPECIALE KOFFIE’S
verkrijgbaar in Andante Café en Grand Café Ode

Espresso		
E 2,15
Cappuccino		
E 2,60
Latte Macchiato		
E 2,85
Café Latte		
E 2,85
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Pils • tap (Grand Café Ode)
Pils • flesje
Speciaal bier • tap (Grand Café Ode)
Speciaal bier • flesje
Schrobbelèr • glaasje

E
E
E
E
E

Wijn rood, wit of rosé • glas
Port • glas

E 3,90
E 4,10

Bij de koffie/thee

2,70
2,80
3,80
4,2,75

Roomboter cake
Bitterkoekjes cake
Marmer cake
Gebak diverse smaken - per stuk
Mini gebak diverse smaken - per stuk
Vlaaipunt
Appelpunt
Appelflap
Mini appelflap
Roomsoesjes van de bakker
Tilburgse Verleiding

CHAMPAGNE • PROSECCO • CAVA
op aanvraag vooraf

Prosecco • glas
Cava • glas
Moët & Chandon • glas

E 4,30
E 4,30
E 14,90

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

1,45
1,45
1,45
4,2,45
3,60
3,60
3,20
2,10
2,15
3,85

Bolus
Krentenbol
Mini krentenbol
Krentenbrood sandwich
Eierkoek
Mini eierkoek
Ronde Suisse
vers afgebakken rozijnen-roomkoek

E 2,20
E 1,70
E 1,15
E 1,35
E 1,80
E 1,15
E2,20

Deense mini broodjes diverse smaken
E 1,10
Koeken diverse smaken
E 1,05
Spekkoek
E 1,40
Mini muffins diverse smaken
per stuk
E 1,05

warme zoete broodjes - per stuk

Arrangementen Drank
A R R A NG E M E NT Traditie • o n b ep e rkt
koffie, thee & fris				

per persoon

E 4,40

A R R A NG E ME NT P l us • o nb ep er k t
koffie, thee, fris, wijn & bier			

per persoon

E 9,70

Voor meer informatie, reserveringen en/of speciale wensen kun
je altijd contact met ons opnemen. Wij denken graag met je mee.
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Tilburgse Verleiding

Ronde Suisse

Deense mini broodjes

Dieet- of allergiewensen, vegetarische of veganistische wensen?
Neem contact met ons op, we denken graag met je mee.
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Bonbons
Gevulde bonbons in diverse smaken - per stuk

Slagroomtruffels

Arrangementen Zoet/Hartig

E 1,10

Handgemaakte truffels met verse slagroom - per stuk

E 1,15

Schrobbeler Bonbons - per stuk

E 1,85

Macarons
Luchtige schuimkoekjes met fruitige vulling
in diverse smaken - per stuk

Zoete delicatesse Prinsheerlijk
3 soorten: honingkoek, notenkoek, brownie - per stuk

Petits Fours • Assorti
Kleine taartjes in diverse smaken - per stuk

Choco Fleurs • Assorti
Gevulde chocolade cupjes in diverse smaken - per stuk

E 1,45

Arrangement MIX ZOET & HARTIG
Bonbons, Petit Fours, mini muffin,
mini worstenbroodje & Petit Crolines.

E 1,65

per persoon 3 items

E 2,75
E 2,55
Macarons

E 5,30

Arrangement ZOET

Arrangement KIDS

Keuze uit: Choco Fleurs, bonbons, Petit Fours,
mini gebak, mini muffins, macarons
& verse truffels.

Mini muffin & mini donut.

per persoon 3 items

E 5,15

Frisdrank naar keuze.
per kind

E 4,30

Petits Fours • Assorti

Dieet- of allergiewensen, vegetarische of veganistische wensen?
Neem contact met ons op, we denken graag met je mee.
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Broodjes

Arrangementen Brood

vers brood, rechtstreeks van de bakker

Arrangement KOFFIETAFEL

Broodje Belegd met vleeswaren en kaas
per stuk		E

2,70

Half broodje
Belegd met vleeswaren en kaas
per stuk		E

Luxe lunch broodje • Brie

E 4,50

Luxe lunch broodje • Zalm

E 6,30

Diverse soorten broodjes, zoete broodjes & hartige mini broodjes.
Inclusief onbeperkt koffie, thee & fris
per persoon 4 items

E 14,50

Bovenstaand arrangement met soep & stokbrood

E 18,50

Arrangement BROODJES

Luxe lunch broodje • Garnalen E 6,95

Lekkere verse zachte broodjes (bruin & wit), belegd met
diverse soorten beleg. Inclusief onbeperkt koffie, thee & fris.

2,30

Mini broodje
Belegd met vleeswaren en kaas
per stuk		E

Half mini broodje

per stuk		E

per persoon 4 items & soep

per persoon 2 items

2,15

E 9,65

1,85
Luxe Mini Broodjes • Assorti
Brie • zalm • salades • vleeswaren. Rijkelijk belegd en met
groentegarnituur.
per stuk
E 3,80

Soep

Soep is lekker op ieder moment. Zowel rond
lunchtijd als aan het eind van de middag.

Arrangement MINI BROODJES
Keuze uit verse mini broodjes (bruin & wit), belegd
met diverse soorten beleg en mini krentenbol of
mini eierkoek. Inclusief onbeperkt koffie, thee & fris.
per persoon 3 items

E 10,65

Verse soep
Tomatensoep of groentesoep met stokbrood
en kruidenboter. Ook vegetarische soep is mogelijk.
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E 4,10

Dieet- of allergiewensen, vegetarische of veganistische wensen?
Neem contact met ons op, we denken graag met je mee.
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Arrangement LUXE MINI BROODJES
Verse mini broodjes (bruin & wit), rijkelijk belegd met
zalm, brie, salades of vleeswaren.
Inclusief onbeperkt koffie, thee & fris.
per persoon 2 items

E 11,75

Hartige Happen

Voor wat later op de dag. Heerlijk bij een goed glas wijn
of een fris biertje.

Wraps
Vers gemaakte halve wrap. In diverse smaken:
zalm, gerookte kipfilet of vegetarisch

E 3,90

Sandwiches

In punten gesneden verse snee brood
Belegd met kip, zalm of vegetarisch en
met groentegarnituur - per punt
E 1,90

Mini sandwiches
Arrangement LUXE BROOD
Verschillende luxe broodsoorten rijkelijk belegd
met zalm, brie, salades of vleeswaren.
Inclusief onbeperkt koffie, thee & fris.
per persoon 3 items

Belegd met kip, zalm & vegetarisch en
met groentegarnituur - per 4 stuks

E 3,95

Goed gevulde kroket

E 2,40

rundvlees of vegetarisch

E 13,40

Zacht broodje kroket

E 3,25

rundvlees of vegetarisch

Snack Mix Classic rundvlees of vegetarisch
E 0,60

Sandwiches

Diverse snacks - per stuk

Arrangement LUXE LUNCH

Bitterballen

Luxe mini broodjes (bruin & wit) belegd met
zalm, brie, salades of vleeswaren,
mini krentenbol of mini eierkoek en een warm
mini worstenbroodje. Inclusief onbeperkt koffie,
thee & fris.

rundvlees of vegetarisch - per stuk

per persoon 4 items

E 0,85

E 15,50
Dieet- of allergiewensen, vegetarische of veganistische wensen?
Neem contact met ons op, we denken graag met je mee.
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Arrangementen Borrel
Brabants worstenbroodje
met gekruid gehakt of vegetarisch

Mini brabants worstenbroodje
met gekruid gehakt of vegetarisch

Saucijzenbroodje
met gekruid gehakt of vegetarisch

Mini saucijzenbroodje
met gekruid gehakt of vegetarisch

E 3,10
E 2,E 3,25
E 2,15

Beemster kaasbroodje
bladerdeeg broodje met pittige kaas

E 3,25

Mini Beemster kaasbroodje

E 2,15

Petite Crolines Mini bladerdeeghapjes
met kip, rundvlees of kaas - per stuk

Blokjes kaas, schijfjes worst, olijfjes & borrelzoutjes.
Vegetarisch ook mogelijk.

E 1,05

per plateau voor 5 personen

ARRANGEMENT BORREL GARNITUUR

E 11,15

Uit te breiden met bitterballen en snackmix.
Vegetarisch ook mogelijk.
per plateau voor 5 personen

E 15,95
ARRANGEMENT KAASPLANKJE
Kaasplankje Franse kaas, olijven, worst,
noten & druiven.

Arrangement Hartig
Mini worstenbroodje, mini saucijzenbroodje,
mini beemsterkaasbroodje, mini kaashapje,
mini rundvleeshapje en mini kiphapje.
Vegetarisch is ook mogelijk
per persoon 3 items

E 5,15

per plateau voor 5 personen

ARRANGEMENT TAPAS

E 21,75

Garnalen, fuet, olijven, bruschetta kaas, tapenade,
serano ham, vleesspiesjes, gehaktballetjes, chorizo
met zongedroogde tomaatjes & druiven.
per plateau voor 5 personen

E 25,50

Dieet- of allergiewensen, vegetarische of veganistische wensen?
Neem contact met ons op, we denken graag met je mee.
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T 013 468 62 04

info@crematoriumtilburg.nl

www.crematoriumtilburg.nl
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