Cateringboek

Crematorium Heidehof
Engelanderholt 95
7339 BX Ugchelen
T
E
I

055 – 534 18 50
heidehof@monuta.nl
www.crematoriumheidehof.nl

Voor reserveringen m.b.t. catering zijn wij bereikbaar
van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.30 uur en
zaterdag van 9.00 – 15.00 uur

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.

Beste bezoeker,

Voor u ligt het cateringboek van crematorium Heidehof, onderdeel van Monuta.

Bij crematorium Heidehof hechten wij grote waarde aan het welzijn van onze gasten, de maatschappij en de
aarde. Bij de samenstelling van onze cateringproducten- en arrangementen hebben wij rekening gehouden
met deze waarden. Ons assortiment is tot stand gekomen door een samenwerking met lokale boeren, telers, de
Verspillingsfabriek en de Zorgbakkerij.

De Verspillingsfabriek gebruikt als basis grondstoffen die gered zijn van vernietiging (denk aan te kleine
aardappelen of paprika’s met kleurverloop). De recepturen van bijvoorbeeld soepen, sauzen en ragouts zijn
met zorg samengesteld door topchefs. Hierbij is extra aandacht besteed aan het zoveel mogelijk onbewerkt
bereiden; geen E-nummers, of andere schadelijke additieven.

De producten uit de Zorgbakkerij worden ontwikkeld vanuit het gezondheidsbeleid waarin ingezet wordt op
minder suiker, minder zout en minder vet. Alle producten in De Zorgbakkerij worden bereid door mensen met
een auditieve beperking.

Het assortiment in dit cateringboek is samengesteld op basis van de huidige ontwikkelingen op het gebied van
eten en drinken. Heeft u speciale wensen, of wilt u een persoonlijk op maat gemaakt advies, dan helpen wij u
graag.

Els van den Brink
Senior Medewerker Crematorium Heidehof

Dieetwensen & Allergiën

Bestelprocedure

Uiteraard denken wij graag met u mee. Als u

Enkele dagen voor de dag van de condoleance

gasten heeft met een specifiek dieet of allergie

geeft de ondernemer via de mail of telefonisch

of gasten die uit een geloofsovertuiging

door wat de cateringwensen van de familie

bepaalde voeding of ingrediënten niet tot

zijn. Indien wij geen bestelling ontvangen

zich nemen, dan kan dit invloed hebben op

neemt crematorium Heidehof contact op met

de arrangementen die wij serveren. Neem

de ondernemer om de wensen af te stemmen.

hiervoor contact met ons op om in overleg een

Indien gewenst kan crematorium Heidehof ook

passend arrangement samen te stellen.

direct met de familie contact opnemen om de
catering wensen door te nemen.

Alle arrangementen kunnen ook geserveerd
worden zonder vlees of vis. Hiermee kunt

Wanneer de wensen bekend zijn schakelen

u ook uw vegetarische gasten een passend

wij onze partners in. Zo komen bijvoorbeeld

arrangement aanbieden. Hiervoor worden

de koekjes van De Zorgbakkerij en zullen

geen extra kosten in rekening gebracht.

wij vitale producten aanbieden met hoge
voedingswaarden. Het gaat crematorium
Heidehof om het bij kunnen dragen aan het
welzijn van de familie en hun gasten.

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

Koffie & Thee
Koffie met een koekje
Koffie en thee
Diverse soorten biologische koekjes
uit de Zorgbakkerij
2 consumpties p.p. | 2 koekjes p.p.

€ 5,10 p.p.

Koffieontvangst Heidehof
€ 7,95 p.p.
Koffie en thee
Mini croissantje| mini koffiebroodje • Ugchels
verleidertje • mini wrapje met hartig beleg
2 consumpties p.p.| 3 fooditems p.p.
Het assortiment uit te breiden
of los te bestellen
Dranken

Zoetigheden (per stuk)
Van onze lokale banketbakker,
tenzij anders aangegeven
Biologische koekjes uit de Zorgbakkerij

€ 0,75

Roomboterkoekjes van de
lokale banketbakker

€ 0,75

Plak ambachtelijke cake, diverse soorten € 1,60
Luxe koeken

€ 2,35

Ugchelse Verleidertje

€ 2,35

Gesorteerd gebak

€ 3,25

Luxe bonbons

€ 0,95

Macarons

€ 1,50

Kopje koffie

€ 2,35

Petit fours

€ 2,85

Kopje thee

€ 2,35

Muffin (mini)

€ 1,35

Frisdrank

€ 2,25

Muffin (middel)

€ 2,15

Dagverse biologische limonade
met vers fruit

€ 1,65

Smoothies / verse jus d’orange

€ 3,25

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

Koffietafel
Koffietafel Jasmijn
€ 11,95 p.p.
Assortiment van zachte luxe broodjes belegd met
diverse soorten vleeswaren van onze slager en
diverse kaassoorten • Veluwse krentenwegge met
of zonder roomboter •
Koffie en thee
2 consumpties p.p. | 2,5 fooditems p.p.

Koffietafel Lavendel
€ 15,95 p.p.
Soep van het seizoen • Assortiment van zachte
luxe broodjes en wrapjes rijkelijk voorzien van
luxe soorten vis-, vlees- en vegetarisch beleg •
Koffie en thee
2 consumpties p.p. | 4 fooditems p.p.

Ambachtelijk lunchbuffet
€ 17,95 p.p.
Vanaf 15 personen
Soep van het seizoen • Assortiment van zachte
luxe brunchbroodjes en wrapjes • rijkelijk voorzien
van luxe soorten vis-, vlees- en vegetarisch beleg •
Veluwse krentenwegge met of zonder roomboter
• Ambachtelijk worstenbroodje • Pastasalade •
Onbeperkte koffie, thee en dagverse biologische
limonade met vers fruit

Het assortiment uit te breiden
of los te bestellen
Dranken (per consumptie)
Diverse koffie- en theesoorten
Frisdranken
Melk en karnemelk
Dagverse biologische limonade
met vers fruit
Smoothies / verse jus d’orange
Broodjes (per stuk)
Zachte luxe broodjes met beleg
Zachte luxe broodjes met luxe beleg
Broodjes voorzien van garnituur
zoals sla, tomaat, komkommer etc.
Brunchbroodjes met beleg
Brunchbroodjes met luxe beleg
Broodje ambachtelijke kroket
Krentenbol
Plak Veluwse krentenwegge
met of zonder roomboter
Lekker hartig (per stuk)
Kop huisgemaakte soep naar keuze
Kop huisgemaakte soep naar keuze, met
stokbrood en kruidenboter
Saucijzen- of kaasbroodje,
worstenbroodjes heel
Saucijzen- of kaasbroodje,
worstenbroodjes half
Pasteitje met ragout naar keuze

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

€ 2,35
€ 2,25
€ 1,15
€ 1,65
€ 3,25

€ 3,10
€ 3,95
€
€
€
€
€

0,50
3,00
3,75
2,95
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€ 1,75

€ 3,95
€ 4,50
€ 2,95
€ 1,65
€ 4,95

Borrel
Hollands plankje
€ 9,95 p.p.
Tafelgarnituur van rauwkost
Assortiment van ossenworst, leverworst,
diverse soorten kaasblokjes met huisgemaakte
mosterdsaus
Koffie, thee en frisdrank
2 consumpties p.p. | tafelgarnituur en
4 hapjes p.p.

Borrelarrangement Hortensia € 13,95 p.p.
Tafelgarnituur bestaande uit:
Luxe notenmelange, kaaskoekjes en
gemarineerde olijven • Assortiment van
ambachtelijke bitterballen, mini kaasloempia met
huisgemaakte mosterdsaus en chilimayonaise
Koffie, thee en frisdrank
2 consumpties p.p. | tafelgarnituur en
3 frituurhapjes p.p.

Veluws borrelarrangement
€ 19,95 p.p.
Tafelgarnituur bestaande uit:
Veluwse borrelplank met worst, paté, kaas, noten,
krentenwegge, robuust brood en appelstroop
Warme Veluwse hapjes uit eigen keuken
bestaande uit:
Toast van krentenwegge met brie, mini broodje
met hamburgertje, mini broodje met beenham
met huisgemaakte honingmosterdsaus
Koffie, thee en frisdrank
2 consumpties p.p. | tafelgarnituur en
2 warme Veluwse hapjes p.p

Tapas schotel
€ 9,90 p.p.
Assortiment van gemarineerde gamba’s,
kippinho’s in de smaken barbecue en piri-piri
(mini), Manchegokaas, pikante gehaktballetjes,
Marca boulle camembert, Spiesje van Cherry
tomaatje met een Mozarella bolletje
fooditems p.p. | exclusief drank

Oosters arrangement
€ 9,95 p.p
Tafelgarnituur bestaande uit:
Spekkoek, emping, kroepoek en cassave
Warme Oosterse hapjes:
Mini saté, mini bapao, rempeng balletjes
Koffie, thee en frisdrank
2 consumpties p.p. | tafelgarnituur en
3 warme Oosterse hapjes p.p.
*De foto’s in dit boek dienen ter inspiratie. De gerechten kunnen er in werkelijkheid anders uit zien.

Lekker bij de borrel
Bittergarnituur
€ 3,25 p.p
Assortiment van ambachtelijke bitterballen,
kipnuggets, mini frikandellen en mini kaassoufflés
met huisgemaakte mosterdsaus en ambachtelijke
mayonaise
3 frituurhapjes p.p. | exclusief drank
Bittergarnituur de luxe
€ 5,35 p.p.
Tafelgarnituur van zoute koekjes en borrelnootjes
Ambachtelijke bitterballen, mini kaasstengel,
garnalenhapje, mini loempia • Met huisgemaakte
mosterdsaus en ambachtelijke chilimayonaise
tafelgarnituur en 3 frituurhapjes p.p. | exclusief drank

Veluwse borrelplank
€ 7,95 p.p.
Assortiment van worst, paté, kaas, noten,
krentenwegge, robuust brood en appelstroop
4 fooditems p.p. | exclusief drank

Het assortiment uit te breiden
of los te bestellen
Dranken (per consumptie)
Diverse koffie- en theesoorten
€ 2,35
Frisdranken
€ 2,25
Dagverse biologische limonade
met vers fruit
€ 1,65
Smoothies / verse jus d’orange
€ 3,25
Huiswijn rood, wit en rosé
€ 3,50
Prosecco
€ 3,95
Port, sherry, vermout
€ 3,50
Bier, inclusief speciaal bieren
€ 2,75
Jenever en vieux
€ 3,25
Buitenlands gedistilleerd
op aanvraag
Lekker bij de borrel
Ambachtelijke bitterballen (3 stuks)
Luxe notenmelange per tafel
Gemarineerde olijven per tafel
Zoute koekjes per tafel
Luxe mini quiches (2 stuks)
(In de smaken paddenstoel-truffel,
krab-garnaal, loraine, geitenkaas-tomaat)
Saucijzen- of kaasbroodje mini (per stuk)
Oosterse hapjes groot, lemper, pastei,
risolle (per stuk)

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

€
€
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3,25
2,95
1,95
2,35
3,50

€ 1,25
€ 2,50

Overzicht - Stel zelf samen
Dranken (per consumptie)
Diverse koffie- en theesoorten
Frisdranken
Melk en karnemelk
Dagverse biologische limonade
met vers fruit
Smoothies / verse jus d’orange
Huiswijn rood, wit en rosé
Prosecco
Port, sherry, vermout
Bier, inclusief speciaal bieren
Jenever en vieux
Buitenlands gedistilleerd

€ 2,35
€ 2,25
€ 1,15
€ 1,65
€ 3,25
€ 3,50
€ 3,95
€ 3,50
€ 2,75
€ 3,25
op aanvraag

Zoetigheden (per stuk) van onze lokale
banketbakker, tenzij anders aangegeven
Biologische koekjes uit de Zorgbakkerij € 0,75
Roomboterkoekjes van de
lokale banketbakker
€ 0,75
Plak ambachtelijke cake, diverse soorten € 1,60
Luxe koeken
€ 2,35
Ugchelse Verleidertjes
€ 2,35
Gesorteerd gebak
€ 3,25
Luxe bonbons
€ 0,95
Macarons
€ 1,50
Petit fours
€ 2,85
Muffin (mini)
€ 1,35
Muffin (middel)
€ 2,15

Broodjes (per stuk)
Zachte luxe broodjes met beleg
Zachte luxe broodjes met luxe beleg
Brunchbroodjes met beleg
Brunchbroodjes met luxe beleg
Broodje ambachtelijke kroket
Krentenbol
Plak Veluwse krentenwegge
met of zonder roomboter
Lekker hartig (per stuk)
Kop huisgemaakte soep naar keuze
Kop huisgemaakte soep naar keuze, met
stokbrood en kruidenboter
Saucijzen- of kaasbroodje,
worstenbroodjes heel
Saucijzen- of kaasbroodje half
Pasteitje met ragout naar keuze
Lekker bij de borrel
Ambachtelijke bitterballen (3 stuks)
Luxe notenmelange per tafel
Gemarineerde olijven per tafel
Zoute koekjes per tafel
Luxe mini quiches (2 stuks)
(In de smaken paddenstoel-truffel,
krab-garnaal, loraine, geitenkaas-tomaat)
Saucijzen- of kaasbroodje mini (per stuk)
Oosterse hapjes groot, lemper, pastei,
risolle (per stuk)

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