
 

 
 

 
 
 
Tarieven Horeca  2021 
 
 
Dranken  
 
Koffie / Thee       2,15 
Thee met verse ingrediënten     3,25 
Arrangement koffie / thee / water (onbeperkt)           4,15 
Frisdranken       2,25  
Melk en karnemelk      2,15   
Bier (per flesje 0,33 cl)             2,95   
Bier alcoholvrij (per flesje 0,33 cl)           2,95 
Radler 0%        3,15 
Jenever            3,30  
Rode / Witte huiswijn en rosé     3,70 
Prosecco                  4,25  
 
 
Koek, gebak e.d. 
    
Bonbons per stuk              1,35 
Chocolaatje per stuk         0,80  
Lux gebak assortiment          3,35  
Gevulde koeken/grote koeken           2,25  
Petitfour          2,60  
Petit glacé         1,70  
Plateau cake en koek per stuk     1,35  
Roomboterkoekjes  2 p.p                     0,50 
Soesje slagroom                           0,90  
Spekkoek                       1,10  
Vlaai                 3,15  
Patisserie plankje  p.p.                    3,15 
 
 
Broodjes 
  
Luxe broodjes divers beleg assortiment            3,20 
(kaas, achterham, kipfilet, ossenworst, paté, runderrookvlees)              
Luxe broodjes(glutenvrij) divers beleg assortiment          4,05 
(kaas, achterham, kipfilet, ossenworst, paté, runderrookvlees)              
Luxe broodjes divers luxe beleg met rauwkost assortiment             4,05  
(rosbief, filet americain, runde rookvlees, kaas,  
fricandeau, brie) 
Luxe broodjes(glutenvrij) lux beleg met rauwkost assortiment          4,65 
(rosbief, filet americain, runderrookvlees, kaas,  
fricandeau, brie) 
Luxe broodjes met vis (bijv. zalm, krabsalade, tonijn)       4,90 
Luxe harde broodjes divers luxe beleg met rauwkost       4,05                                                                                
Sandwich luxe beleg met rauwkost                  3,60 
Sandwich  met vis       4,65 
Stapelaars (3 minisandwiches lux belegd)    4,65 
Broodje kroket (Van Dobben)                 3,85  
Broodje mini (luxe beleg met rauwkost)            3,05 
Broodje mini (luxe beleg met vis en rauwkost)   4,20 
Rozijnenbol ( met roomboter)               2,35 
Krentewegge half (met roomboter)      1,75 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Diversen  
               
Bittergarnituur (gem. p.p. 2 stuks)                    2,40 
Bitterballen (gem. p.p. 3 stuks)                    2,00 
Kroket (vleeskroket)      2,20 
Kroket ( Van Dobben)      3,00 
Div. soorten kaas en worst  (gem. p.p. 3 stuks)                 2,40 
Quiche warm        1,85 
Luxe nootjes per schaaltje       3,45 
Luxe toastjes / hapjes       2,40 
Saucijzen/kaasbroodje heel  (puur rundergehakt)              3,15  
Saucijzen/kaasbroodje half       1,85  
Saucijzen/kaasbroodje 1/3        1,20  
Verse soep met stokbrood        4,80  
Zoute/kaas koekjes, per schaaltje                    4,00  
Olijven per schaaltje                                                                                 5,75 
 
 
 
Bovengenoemde prijzen zijn incl. BTW,  Deze prijslijst is geldig vanaf 1 januari 2021. 
Wegens de strenge HACCP normen (voedselveiligheid) en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden kan 
Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort geen door de familie meegebrachte consumpties serveren. Overgebleven 
bestelde consumpties mogen alleen voor eigen risico mee worden genomen. 


