Bestellen
Bestellingen uit ons cateringassortiment kunt u tot uiterlijk 12.00 uur op de werkdag vóór
de plechtigheid doorgeven. Voor een plechtigheid die op zondag of maandag plaatsvindt,
dient de bestelling uiterlijk vrijdag binnen te zijn.
Voor bestellingen op zondag brengen wij € 75,00 bezorgkosten in rekening.
Dieetwensen of allergieën
Als u gasten heeft met een specifiek dieet of allergie of gasten die uit een
geloofsovertuiging bepaalde voeding of ingrediënten niet tot zich nemen, neem dan contact
met ons op om in overleg passende consumpties samen te stellen.
Aanvullende wensen
Wensen met betrekking tot consumpties die niet in ons assortiment vermeld staan, kunt u
aan ons voorleggen en dienen op werkdagen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de
plechtigheid aangevraagd te worden. Bestelling van deze consumpties kan alleen via onze
leverancier besteld worden. De prijs hiervan kan relatief hoog uitvallen.
Zelf meegebrachte (bestelde) consumpties
Vanwege voedselveiligheid en wettelijke regels is het zelf meenemen en nuttigen (of buiten
Het Uitvaartcentrum Landsmeer om bestellen) van consumpties niet toegestaan.
Annuleren
Annuleren van bestelde consumpties kan kosteloos tot uiterlijk 48 uur voor de dag van de
uitvaartplechtigheid. Na het verstrijken van deze periode worden de volledige kosten in
rekening gebracht.

Cateringoverzicht
Meer informatie
Contactgegevens
Heeft u aanvullende wensen of vragen over onze
cateringservice? Wij helpen u graag verder.
Laat uw uitvaartverzorger contact met ons opnemen.

Melden en reserveren: 06-15 42 49 24.
Bereikbaar 7 dagen per week van 08.00 uur tot 22.00 uur.
www.uitvaartcentrumlandsmeer.nl

BROODJES &
HARTIGE HAPJES

DRANKEN
Koffie, thee

€ 2,10

Frisdranken (flesje/blikje)

€ 2,25

Melk/karnemelk

€ 1,45

Bier (flesje)

€ 2,95

Huiswijn rood, wit en Rosé

€ 3,75

Prosecco

€ 4,00

Hollands gedestilleerd, vanaf

€ 3,50

Buitenlands gedestilleerd, vanaf

€ 4,50

Overige dranken

op aanvraag

Zachte broodjes belegd

€ 3,10

Luxe harde/zachte broodjes belegd

€ 3,95

Sandwiches met kaas/vleeswaren

€ 3,25

Krentenbol

€ 1,65

Broodje kroket

€ 4,25

Saucijzen- Kaasbroodje (mini)

€ 1,75

Overige wensen

op aanvraag

PATISSERIE
Luxe cake assortiment (per plak)

€ 1,55

Roomboter allerhande (10 stuks)

€ 6,25

Macarons

€ 1,90

Luxe koeken assortiment (per stuk)

€ 2,40

Brownie/Muffin

€ 1,65

Chocolade bonbons

€ 1,75

Petit four klassiek

€ 3,10

Kaasstengels en nootjes (p.p.)

€ 3,45

Slagroomsoesje

€ 1,40

Zoute koekjes (10 stuks)

€ 5,95

Kaas- en worstschotel (p.p.)

€ 4,15

Bitterballen (5 stuks per portie)

€ 6,25

Borrelmix (5 stuks per portie)

€ 6,25

Overige patisserie

op aanvraag

BITTERGARNITUUR

Overige wensen

op aanvraag
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