Cateringboek

Crematorium & Uitvaartcentrum Alkmaar
Meerweg 11, 1816 MG Alkmaar
T
E
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072 – 201 30 55
info@crematoriumalkmaar.com
crematoriumalkmaar.com

Alle genoemde bedragen in deze brochure zijn Euro (€) en inclusief BTW (9% op etenswaren en non-alcoholische dranken, 21% op
diensten en alcoholische dranken). Wij schenken geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar. Aan personen tot 25 jaar
kunnen wij om een legitimatie vragen.

Voorwoord
Welkom
Na het overlijden van een dierbare moeten nabestaanden nadenken over alle zaken die geregeld
moeten worden om het afscheid zo goed mogelijk te laten verlopen. Er wordt veel aandacht
besteed aan het vormgeven van de uitvaart; een belangrijk onderdeel hiervan is het samenzijn na
afloop van de afscheidsceremonie.
Koffiekamers
Crematorium Alkmaar beschikt over twee sfeervolle koffiekamers. Beiden zijn zeer geschikt om
elkaar na de plechtigheid te ontmoeten. Dit is het moment waarop herinneringen worden gedeeld,
u troost vindt bij elkaar en gezamenlijk wordt gegeten en gedronken.
Duurzaam
Wij hechten grote waarde aan het welzijn voor onze gasten, de maatschappij en de aarde. Voor de
samenstelling van onze producten en arrangementen is rekening gehouden met deze waarden.
Veiligheid
Het assortiment in deze brochure is samengesteld op basis van onze ervaring en de huidige
ontwikkelingen op het gebied van eten en drinken. Vanwege de wettelijke eisen voor
voedselveiligheid is het niet toegestaan om eigen etenswaren mee te brengen en te serveren in ons
crematorium. Alle medewerkers van Crematorium Alkmaar staan graag voor uw klaar. Een passend
en persoonlijk afscheid waar u een goed gevoel aan overhoudt is voor ons het allerbelangrijkst.

Dieetwensen & Allergiën

Bestelprocedure

Sommige gasten hebben een allergie of

Neem enkele dagen voor de condoleance

specifiek dieet. Ook zijn er gasten die vanuit

contact met ons op om de cateringwensen

geloofsovertuiging bepaalde ingrediënten

van de nabestaanden door te geven. Dit

niet eten. Dit kan invloed hebben op ons

kan de uitvaartverzorger ook doen. Het mag

productaanbod. Heeft u speciale wensen,

per mail of telefonisch. Wanneer wij geen

of wilt u een persoonlijk op maat gemaakt

bestelling ontvangen, nemen wij contact op

advies? Neem daarom van tevoren contact

met de uitvaartverzorger die het afscheid

met ons op. Wij helpen wij u graag.

regelt.
Bestellingen uit ons ruime catering
assortiment kunt u tot uiterlijk 12.00 uur op
de werkdag voor de plechtigheid doorgeven.
Voor plechtigheden op zondag en maandag
dient de bestelling uiterlijk vrijdag bij ons te
zijn gedaan.
Producten die zijn aangeduid met een *
dient u uiterlijk twee werkdagen voor de
plechtigheid bij ons te bestellen (voor
12.00 uur).

*De foto’s in dit boek dienen ter inspiratie. De gerechten kunnen er in werkelijkheid anders uit zien.

Zoet & Hartig
Zoet

Luxe koeken assortiment (per stuk)

€ 2,35

Gevulde koek, walnoten-karamelkoek,
Roomboterkoekje assortiment (per stuk) € 0,60

chocolate chip cookie en amandelpencee

Cake naturel (per plak)

€ 1,40

Cake chocolade (per plak)

€ 1,50

Zoete heerlijkheid (12 items)

Muffin bosbes (per stuk)

€ 1,75

Muffin chocolade (per stuk)

€ 1,75

Kwarkbol, haverbol, broodcake en

Muffin vanille (per stuk)

€ 1,75

Brownie (per stuk)

€ 1,60

Perencrumble (per stuk)

€ 1,50

Banana bread met walnoten (per stuk)

€ 3,00

Appeltaartpunt (per stuk)

€ 2,75

Chocolade amandeltaartpunt

€ 2,75

Gevulde koek (per stuk)

€ 2,35

Walnoten karamelkoek (per stuk)

€ 2,35

Amandel-pencee koek (per stuk)

€ 2,35

Petit four (per stuk)

€ 2,75

Gesorteerd gebak (per stuk)

€ 3,60

Bonbon (per stuk)

€ 1,30

slagroomsoesje (per stuk)

€ 1,25

Macaron (per stuk)

€ 1,60

€ 24,00

crumble met fruit

Hartig
Zoute koekjes assortiment (per stuk)

€ 0,65

Mini quiche geroosterde groenten

€ 2,85

Mini quiche Lorraine

€ 2,85

Kaasbroodje heel

€ 2,75

Kaasbroodje half

€ 1,75

Kaasbroodje mini

€ 1,40

Saucijzenbroodje heel

€ 2,75

Saucijzenbroodje half

€ 1,75

Saucijzenbroodje mini

€ 1,40

Groentesoep (per 15 personen) *

€ 56,25

Kippensoep (per 15 personen) *

€ 56,25

Tomatensoep (per 15 personen) *

€ 56,25

*De foto’s in dit boek dienen ter inspiratie. De gerechten kunnen er in werkelijkheid anders uit zien.

Lunch / broodjes
Basis broodje (per stuk)

€ 2,55

Krentenbol zonder boter

€ 1,55

Broodje kroket

€ 3,50

Zachte broodjes (wit en bruin),
divers beleg: jonge kaas, ham en kipfilet
Luxe broodje (per stuk)

€ 3,25

Makkelijke lunch (3 sandwiches)

€ 12,50

Plank met 12 halve wraps

€ 30,00

Zachte broodjes (wit en bruin),
divers beleg: jonge en oude kaas,
boerenham, fricandeau, kipfilet,

Divers beleg: cajun kip, gerookte zalm

gerookte zalm, tonijnsalade en

en brie met pesto tapenade

krabsalade
Luxe mini broodje (per stuk)

€ 2,75

Zachte mini broodjes (wit en bruin),

Van alles wat (24 items)
Combinatie van mini broodjes,
mini wraps en mini sandwiches

divers beleg: jonge en oude kaas,

(divers belegd)

boerenham, fricandeau, kipfilet,
gerookte zalm, tonijnsalade en
krabsalade
Mini sandwich (per stuk)

€ 2,55

Divers beleg: carpaccio met pesto,
gerookte kip met bacon, vitello
tonato, gerookte zalm en geitenkaas
met honing

*De foto’s in dit boek dienen ter inspiratie. De gerechten kunnen er in werkelijkheid anders uit zien.

€ 55,00

Borrelgarnituren en hapjes
Tafelgarnituur borrelnoten (per 5 pers.)

€ 2,75

Amsterdamse plank (30 items) *

Tafelgarnituur gem. noten (per 5 pers.)

€ 5,75

Grilworst, ossenworst, gekookte

Tafelhapjes crudité hummus (per 5 pers.) € 9,50
Warme garnituur - bitterbal

€ 1,25

Warme garnituur - mini kaassoufflé

€ 1,25

Warme garnituur - mini frikandel

€ 1,25

Warme garnituur - vlammetje

€ 1,25

Bittergarnituur gemengd (3 stuks)

€ 3,75

Bitterbal, mini kaassoufflé en

€ 42,50

Dadel gevuld met roomkaas en

cornichons en Franse mosterd
Tortilla bites (30 items) *

€ 37,50

Diverse tortilla’s: linzenspread en
zoete aardappel, mozzarella en
tomaat, vitello tonato, pesto en

Houten hapjesplank (30 items) *
Bruchetta’s en rustiek desembrood,
diverse dips, aïoli en tapenade,

walnoot, grilworst met zilver-ui, blokje

tapasprikkers met gemarineerde

kaas met cornichon, klassiek gevuld

olijven, gehaktballetjes en gamba’s,

eitje en lamsham met asperge
Assortiment spiesjes (30 spiesjes) *

worst, oude kaas, jonge kaas,

gerookte zalm, chikken tikka massala

mini-frikandel
Retro schaal (30 items) *

€ 29,00

Mortadella, Prosciutto di Parma,
€ 69,00

Spinate Romana en Napoli kaas

Spiesjes met pesto, mozzarella en
Seranoham, spiesjes met kriel en zalm,
spiesjes met courgette, kalkoen, ricotta en
spinazie, spiesjes met geitenkaas en vijgen,
spiesjes met gamba, kruidencrunch en
chutney

*De foto’s in dit boek dienen ter inspiratie. De gerechten kunnen er in werkelijkheid anders uit zien.

€ 42,50

