
 

Crematoria Twente – catering to go tarieven 

 

Box 1          per stuk  € 6,95 

- 2x broodje standaard belegd met ham en kaas, gegarneerd met sla en een frisse dressing   

- 1x Stukje fruit 

- 1x Minibar mars  

Box 2            Per stuk € 7,95 

- Luxe hard broodje gezond en luxe zacht broodje rauwe ham en zongedroogde tomaten  

- Stukje fruit 

- Minibar mars 

Dranken  

- Koffie/thee to go       per stuk € 1,70 

- Blikje drinken        per stuk  € 2,00 

- Vruchtensapje         per stuk  € 2,95 

Lekkers voor bij de koffie  

- Assortiment van 4 verschillende soorten cake     per plak  € 0,95 

- Echte Twentse krentenwegge met of zonder boter    per plak  € 1,60 

- Assortiment van diverse luxe gevulde koeken     per stuk  € 1,75 

- Mix van diverse zoetigheden zoals bonbon, soesje, petit glacé  per stuk € 1,15 

Schalen to Go 

Schaal broodjes to go (2 items per persoon)      per persoon  € 5,50  

Ruim assortiment van dagverse zachte bruine en witte broodjes met diverse soorten beleg o.a. 

achterham, jonge kaas, kipfilet en standaard gegarneerd met sla en een frisse dressing op een 

wegwerpschaal gepresenteerd.  

Schaal met hartige etagère to go (3 items per persoon)    per persoon  € 9,50 

Assortiment van verrassend belegde wraps, harde broodjes, zachte broodjes  sandwiches, focaccia’s 

en minibroodjes.  

Om warm mee te nemen of om thuis af te bakken 

Saucijzenbroodje        per stuk  € 2,40 

Pizzastokje         per stuk  € 3,40 

Bechamelbroodje         per stuk  € 3,40 

Lekkers voor bij de borrel  

Tappasschaal  

Schaal mooi opgemaakt met diverse tapas waaronder pepperdaw, diverse ham-, kaas en worst 

soorten, gevuld eitje, verschillende belegde partybroodjes en wraps.   per persoon  € 6,25  

 

Heeft u andere wensen, dieet of een voedselallergie? 

Geef het ons aan, er zijn vele mogelijkheden  

Alle bovenstaande producten zijn gebaseerd op een minimale afname van 10 personen. Bij minder 

dan 10 personen zijn wij genoodzaakt een prijs op aanvraag te maken.  


