Catering 2021

Inhoud
Bij catering rondom een uitvaart
denkt men snel aan koffie en cake.
Dit is uiteraard een mogelijkheid,
maar er kan veel meer. Van macarons,
perencrumble en belegde broodjes tot
bittergarnituur, kaasplankjes of tortilla bites.
Hiermee kunt u de plechtigheid
helemaal naar persoonlijke smaak,
wens en budget inrichten.
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Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van typfouten en prijswijzigingen.
Tarieven inclusief eventueel verschuldigde btw.
Aan deze tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
De foto's in dit boek dienen ter inspiratie.
De gerechten kunnen er in werkelijkheid anders uit zien.
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Legenda
Allergenen:

Gluten
Tarwe
Eieren
Vis
Schaaldieren
Pinda
Soja
Selderij
Lactose
Noten
Mosterd
Sesamzaad
Conserveermiddel
Lupine
Weekdieren
Sulfiet

Vegetarisch:
Veganistisch:
Duurzame keuze:
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Zoet

		
Allergenen:
Muffin bosbes (per stuk)

€ 1,75

Muffin chocolade (per stuk)

€ 1,75

Muffin vanille (per stuk)

€ 1,75

Brownie (per stuk)

€ 1,60

Bananenbrood met appel, rozijn en amandelen (per stuk)

€ 3,00

Zoete heerlijkheid (12 items): Crumble van het seizoen (cube 3x3 cm),
carrot cake (cube 3x3 cm), halve brownie, muffin bosbes € 24,00

Crumble met seizoensfruit (per stuk)

€ 1,50

Appeltaartpunt (per stuk)

€ 3,60

(met slagroom €0,75 extra)

Chocolade amandeltaartpunt (per stuk)

€ 2,75

Cake naturel (per plak)

€ 1,40

		

Cake chocolade (per plak)

€ 1,50

		

Roomboterkoekje assortiment (per stuk)

€ 0,60

Gevulde koek (per stuk)

€ 2,40

Walnoten caramelkoek (per stuk)

€ 2,40

Amandel-pencee koek (per stuk)

€ 2,40

Luxe koeken: gevulde koek, walnoten-caramelkoek
en amandelpencee (per stuk)

€ 2,40

Petit four (per stuk)

€ 2,75

Gesorteerd gebak (per stuk)

€ 3,60

Bonbon (per stuk)

€ 1,30

Slagroomsoesje (per stuk)

€ 1,25

High tea (5 personen, 6 items p.p.) Crumble van het seizoen,
halve brownie, mini muffin vanille en chocolade, bonbons,
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finger sandwich kipfilet, gerookte zalm en oude kaas

€ 49,00

Spekkoek (per stuk)

€ 1,45

Macaron (per stuk)

€ 1,60

		

Alergenen bij de High Tea
afhankelijk van assortiment

Alergenen bij de Macarons
afhankelijk van assortiment

Hartig
		
Allergenen:
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Mini quiche geroosterde groenten (per 5 stuks)

€ 2,85

Mini quiche Lorraine (per 5 stuks)

€ 2,85

Groentesoep met runderballetjes (1 liter; 5 personen)*

€ 18,75

Kippensoep (1 liter; 5 personen) *

€ 18,75

Ovengeroosterde tomatensoep (1 liter; 5 personen) *

€ 18,75

Kaasbroodje heel

€ 2,75

Kaasbroodje half

€ 1,75

Kaasbroodje mini

€ 1,40

Saucijzenbroodje heel

€ 2,75

Saucijzenbroodje half

€ 1,75

Saucijzenbroodje mini

€ 1,40

Zoute koekjes assortiment (per stuk)

€ 0,65

* Producten die zijn aangeduid met een * en soepen v.a 15 personen dient u uiterlijk
twee werkdagen voor de plechtigheid bij ons te bestellen (voor 12.00 uur).

Geen alergenen
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Lunch & broodjes

		

NB. Tegen een meerprijs van € 0,50 per broodje zijn lunches ook geheel vegetarisch te bestellen

			
Basis broodje (per stuk)

€ 2,55

Allergenen:

*

Een mix van zachte bollen (wit en bruin) met

Makkelijke lunch?

dagelijks variërend beleg van o.a. kaas, vlees en salades,

Assortiment van rustieke sandwiches

volgens de cyclus van het seizoen (zonder garnituur)

met dagelijks varierend beleg van
o.a kaas, vlees en vegetarische

Luxe broodje (per stuk)

€ 3,25

Een mix van zachte gedecoreerde bollen (wit en bruin)

*

alternatieven volgens de cyclus van
het seizoen.

met dagelijks variërend beleg van o.a. kaas, vlees en
vegetarische alternatieven, volgens de cyclus van het
seizoen (met garnituur en eventueel is vis apart bij te bestellen)		
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* Afhankelijk van assortiment. Op bestelling kunnen bepaalde allergenen voorkomen worden.

Vervolg: Lunch & broodjes

		

			

Allergenen:

Luxe mini broodje (per stuk)

€ 2,75

*

€ 2,55

*

Een mix van zachte mini broodjes (wit en bruin) met
dagelijks variërend beleg van o.a. kaas, vlees en
vegetarische alternatieven, volgens de cyclus van het
seizoen (eventueel is vis apart bij te bestellen)
Mini sandwich (per stuk)
Mini sandwich met dagelijks variërend beleg van
o.a. kaas, vlees en vegetarische alternatieven,
volgens de cyclus van het seizoen
(eventueel is vis apart bij te bestellen)

Krentenbol zonder boter

€ 1,55

Krentenbol met boter

€ 1,75

Broodje kroket

€ 3,50

Makkelijke lunch (3 sandwiches)

€ 12,50

*

€ 30,00

*

€ 55,00

*		

Lekker handzaam lunch (12 halve wraps)
Divers beleg: cajun kip, gerookte zalm
en brie met pesto tapenade
Van alles wat (24 items) Combi van mini broodjes,
7

mini wrap, mini sandwiches (divers belegd)

			

* Afhankelijk van assortiment. Op bestelling kunnen bepaalde allergenen voorkomen worden.

Borrelgarnituren
& hapjes
			

Retro schaal (30 items) *

Allergenen:

€ 42,50

• Dadel gevuld met roomkaas en walnoot			
• Grillworst met zilverui				
• Noord-Hollandse kaas met augurkjes				
• Klassiek gevuld eitje				
• Lamsham met asperge				
Assortiment spiesjes (30 spiesjes) *

€ 69,00

• Spiesje met pesto, mozzarella en Seranoham		
• Spiesje met kriel aardappel, gerookte zalm
en munt cacik		
• Spiesje met courgette, gerookte kalkoen, ricottacrème
en wilde spinazie		
		

• Spiesje met geitenkaas en vijgen
• Spiesje met gamba, kruidencrunch en mangochutney
Amsterdamse plank (30 items) *

€ 29,00

• Grilworst, ossenworst, gekookte worst				
• Oude kaas, jonge kaas, augurkjes en Franse mosterd 		
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* Producten die zijn aangeduid met een * en soepen v.a 15 personen dient u uiterlijk
twee werkdagen voor de plechtigheid bij ons te bestellen (voor 12.00 uur).
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Tortilla bites (30 items) *

Allergenen:

€ 37,50

• Linzen spread en geroosterde zoete aardappel 				

		

• Mozzarella, tomaat en ricotta pesto				
• Vitello tonato				
• Edamame pesto en gerookte zalm				
• Pulled chicken tikka massala				
Tapas hapjesplank (30 items) *

€ 42,50

• Bruchetta's en rustieke desembroodjes				
• Mediterraanse dips: ailo en tappenades				
• Tapasprikkers met gemarineerde olijven,
gehaktballetjes en gamba's				
• Mortadella, Prosciutto di Parma, Spinata Romana 				
en Napoli Kaas				
Crudité hummus (per 5 personen)
(Hummus met rauwkost)

€ 9,50

Tafelhapjes
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Tafelgarnituur - gemengde noten (per 4 personen)

€ 5,75

Tafelgarnituur - borrelnoten (per 4 personen)

€ 2,75

Warme garnituur - bitterbal

€ 1,25

Warme garnituur - mini kaassouflés

€ 1,25

Warme garnituur - mini frikandel

€ 1,25

Warme garnituur - vlammetje

€ 1,25

* Producten die zijn aangeduid met een * en soepen v.a 15 personen dient u uiterlijk
twee werkdagen voor de plechtigheid bij ons te bestellen (voor 12.00 uur).
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Dranken
Non alcoholische dranken
Koffie, thee (per kopje)

€

2,45

Cappuchino (per kopje)

€

2,75

Frisdrank (per flesje)

€

2,45

Sap (per glas)

€

2,50

Melk/karnemelk (per glas)

€

2,00

Alcohol vrij bier, Heineken of Radler 0.0 (per flesje)

€

2,75

Rode wijn | witte wijn | rosé (per glas)

€

3,55

Prosecco (per glas)

€

3,80

Bier (per flesje)

€

2,65

Vieux - port - jenever (per glas)

€

3,75

Overige dranken

op aanvraag

Alcoholische dranken
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Bestellen
Bestellen
Bestellingen uit ons ruime cateringassortiment kunt u tot uiterlijk
12.00 uur op de werkdag vóór de plechtigheid doorgeven. Voor plechtigheden op zondag en maandag dient de bestelling uiterlijk vrijdag
bij ons te zijn gedaan. Voor levering van de catering op zondag
brengen wij € 35,00 bezorgkosten in rekening. Als u producten wenst
die niet in ons assortiment zitten, kunt u dit op werkdagen, minimaal
48 uur voor het begin van de plechtigheid, aan ons doorgeven.
Wij zullen deze producten indien mogelijk leveren en anders met
een alternatief komen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen
met onze medewerkers. Zij helpen u graag. PC Uitvaart kan op
verzoek ook koosjere en halal producten leveren.
Annuleren
Annuleren van uw bestelling kan kosteloos tot uiterlijk 48 uur voor de
dag van de plechtigheid. Annuleert u de bestelling binnen 48 uur voor
de plechtigheid, dan worden de volledige kosten in rekening gebracht.
Uitzonderingen
Warme consumpties zijn in overleg beschikbaar in de Familieaula’s
van Westgaarde en Alphen aan den Rijn.
In Uitvaarthuis Purmerend is alleen bittergarnituur beschikbaar
dat bereid is in de oven.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van typfouten en prijswijzigingen.
Tarieven inclusief eventueel verschuldigde btw.
Aan deze tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
De foto's in dit boek dienen ter inspiratie.
De gerechten kunnen er in werkelijkheid anders uit zien.
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Alles
voor een
goed
afscheid

