
Tarieven Orangerie

Ter nagedachtenis van de heer / mevrouw

Datum uitvaartdienst en koffietafel

Voor    personen hebben wij onderstaande keuze(s) gemaakt:

Arrangementen Aantal

KOFFIE

Koffie arrangement p.p.

Koffie arrangement met een plak cake, slagroomsoes of grote krakeling p.p.

Koffie arrangement met een Brabants worstenbroodje p.p.

Koffie arrangement met een punt ambachtelijke appeltaart p.p.

Koffie arrangement met een punt ambachtelijke appeltaart met slagroom p.p.

Mini high tea p.p.

High tea, keuze uit: groentesoep / tomatensoep* p.p.
* wij serveren één soort soep per gezelschap tot maximaal 100 personen.

BROODJES

Soep en een broodje kroket arrangement, keuze uit: groentesoep / tomatensoep* p.p.

Broodjes arrangement p.p.

Soep en broodjes arrangement, keuze uit: groentesoep / tomatensoep* p.p.

Luxe broodjes arrangement p.p.

Bourgondisch arrangement, keuze uit: groentesoep / tomatensoep* p.p.
* wij serveren één soort soep per gezelschap tot maximaal 100 personen.

BORREL

Borrel arrangement p.p.

Snack arrangement p.p.

Hollandse borrel arrangement p.p.

Borrelplank p.p.

Luxe borrelplank p.p.

Luxe borrelplank, inclusief een glas Prosecco om te toosten p.p.

Consumpties welke niet in het arrangement zitten:   frisdrank  /  bier  /  wijn  / prosecco (doorhalen indien niet van toepassing)

niet schenken alleen schenken op verzoek                                     actief schenken

Allergiën besproken Dieetwensen graag tijdig doorgeven zodat wij onze inkopen daarop kunen afstemmen

Er komen meer gasten , voor deze gasten wenst u:

Er komen minder gasten , wanneer er minder gasten komen dan verwacht kunnen wij i.v.m. reeds geplaatste 

bestellingen en het inzetten van onze medewerkers geen kosten in mindering brengen.

11,50€   

19,50€   

12,95€   

10,95€   

5,60€      

7,00€      

8,95€      

9,20€      

15,50€   

Een koffietafel of condoleance reserveren in onze Orangerie?
Wilt u dan deze formulieren invullen en uiterlijk drie dagen voorafgaand aan de uitvaart aan uw uitvaartverzorger overhandigen?

16,95€   

13,95€   

8,50€      

15,50€   

13,25€   

18,95€   

14,95€   

15,95€   

Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar  -  Eigen etenswaren zijn i.v.m. de voedingsveiligheid niet toegestaan
Alle arrangementen gelden voor 1,5 uur in de Orangerie

22,50€   
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DRANKEN

Onbeperkt koffie, thee, water en ranja p.p.

Onbeperkt koffie, thee, water, ranja, appelsap en jus d'orange p.p.

Onbeperkt koffie, thee en frisdrank p.p.

Onbeperkt koffie, thee, frisdrank, bier en wijn p.p.

Kop koffie of thee

Jus d'orange, appelsap, cola(zero), sinas, 7-up, ice tea, spa blauw en spa rood

Ranja

Witte en rode wijn

Flesje bier (Bavaria)

Flesje alcoholvrij bier/zomerbier 

Glas Prosecco (alcoholvrij mogelijk)

ZOET ASSORTIMENT

Luxe bonbon

Boerencake, grote slagroomsoes of gevulde koek (doorhalen wat niet van toepassing is)

Minigebakje

Punt ambachtelijk appelgebak

Punt ambachtelijk appelgebak met slagroom

BROODJES

Krentenbol met boter

Plak krentenbrood of suikerbrood met boter

Belegd zacht broodje (variatie van kaas en ambachtelijke vleeswaren)

Luxe belegd zacht/hard broodje (variatie van brie, zalm, eiersalade, tonijnsalade, kaas en rosbief)

Brabants worstenbroodje

Vegetarisch worstenbroodje

Broodje kroket

SOEPEN wij serveren één soort soep per gezelschap tot maximaal 100 personen.

Verse groentesoep (runderbouillon) met groente en balletjes incl. een breekbroodje met roomboter p.p.

Verse tomatensoep met groente en balletjes incl. een breekbroodje met roomboter p.p.

SNACKS

Bitterballen, 2 stuks

Mini frikandelletjes, 2 stuks

Gemengde snacks, 2 stuks (kaas, bami en kip)

Mini worstenbroodje

Zoutjes op tafel p.p.

Overige afspraken

Naam opdrachtgever Naam uitvaartverzorger

Handtekening Datum akkoord

In te vullen door uitvaartverzorgster

Dossiernummer :

Zitplaatsen reserveren voor gezin: :  JA   /   NEE          aantal: 

Zitplaatsen reserveren voor broers en zussen :  JA   /   NEE          aantal: 

Zitplaatsen reserveren voor ooms en tantes :  JA   /   NEE          aantal: 

Besproken met medewerker van 't Laar, naam :

Uitvaartonderneming :

4,00€      

1,25€      

2,60€      

1,60€      

1,10€      

3,00€      

3,00€      

2,40€      

10,50€   

7,95€      

5,60€      

6,50€      

3,60€      

3,80€      

3,60€      

2,30€      

00000000 - 0000000 2023

4,30€      

3,85€      

3,30€      

4,50€      

2,95€      

2,40€      

2,10€      

1,95€      

2,75€      

1,95€      

4,05€      

1,25€      

3,90€      

2,05€      
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