Catering
Sinds jaar en dag wordt eten gezien als
troostrijk. Bij een uitvaart die aansluit bij
de ideeën en wensen van de overledene
en nabestaanden hoort dan ook een
passende catering.
Na de plechtigheden kunnen zo – onder
het genot van een hapje en een drankje –
op ongedwongen wijze mooie herinneringen
en gesprekken tot leven geroepen worden.

Broodjes en soepen
Zacht broodje		
Wit en bruin broodje, zacht, naar keuze
rijkelijk belegd met vlees, kaas en vis1

3,25

Pistolet		
4,00
Wit en bruin broodje, hard, naar keuze
rijkelijk belegd met vlees, kaas en vis1
Luxe broodje 			 4,10
Wit en bruin broodje, hard, o.a. ciabatta
en pompoenbroodje, naar keuze rijkelijk
belegd met luxe vlees, kaas en vis2
Mini broodje, zacht 			 3,05
Wit en bruin broodje, zacht, naar keuze
rijkelijk belegd met luxe vlees, kaas en vis2
Mini broodje, hard		
Wit en bruin broodje, hard, naar keuze
rijkelijk belegd met luxe vlees en kaas2

3,50

Sandwich 			 3,35
Sandwich, wit en bruin, rijkelijk belegd
met luxe vlees, kaas en vis2
Halve wrap		
Wrap, rijkelijk belegd met luxe vlees,
kaas en vis2

4,00

Krentebol
1,50 1,50
Onbesmeerd / besmeerd / besmeerd en kaas

2,30

Kroket (Van Dobben) 		2,60
Zonder / met broodje

3,60

Groente-, kippen- of tomatensoep			 5,75

Beleg

Kaas: jonge kaas, oude kaas, komijnekaas, brie.
Vlees: cervelaat, achterham, kipfilet, chorizo,
Vis: krabsalade, tonijnsalade, gerookte zalm
2

Petit four, cake			 3,10
Petit four, harde wener			 3,10
Macaron			3,10
Muffin			3,10
Roomboterkoekje			0,70
Luxe koek			 2,85
Appelrondje, gevulde koek, roze koek,
boterkoek en mergpijpje

Saucijzenbroodje			3,50

1

Patisserie

Luxe beleg

Kaas: oude kaas, bieslook roomkaas, mozzarella
Vlees: rosbief, fricandeau, lamsham, seranoham
Vis: krabsalade, tonijnsalade, gerookte zalm, gerookte forel

Cake naturel			 1,80
Cake, chocolade en vanille			 1,80
Bonbon			1,10
Gemengd gebak			 4,15
Spekkoek			1,60

Luxe hapjes
Borrelhapjes Dunweg, 50 stuks

83,00

Wraps met kip en een kruidentoetje
Canapés met brie, tuinkers en gedroogde tomaatjes
Mozzarella truffels met basilicumkruiden en serranoham
Gevulde eieren met bieslook en roomkaas
Puntjes belegen kaas met een roetje van monchou en bosbes
Gevulde soesjes met maïs, roomkaas en oude kaas
Authentiek hamrolletje met asperges

Borrelhapjes Vegetarisch, 49 stuks

94,50

Gevulde eieren
Tomaat, mozzarella spiesjes met pesto en basilicum
Canapés met kruidenbrie en een walnoot
Canapés met brie, tuinkers en zongedroogde tomaatjes
Canapés met geitenkaas en mango chutney
Soesjes gevuld met maïs, roomkaas en marmelade

Bittergarnituur

Canapés met mortier en cranberry’s

Luxe borrelhapjes Dunweg, 36 stuks

Bitterballen (Van Dobben)

1,20 p.st.

Gemengde bittergarnituur
Bitterbal, kipbal, gehaktbal en kaassouflé

0,95 p.st.

83,00

Canapés huisgemaakte tonijnsalade
Krokanto met prosciutto di parma en groene knoflookolijf
Blé noir met gerookte zalm en mierikswortel cream
Baquette met geitenkaas, gekonfijte kumquat en pancetta
Canapés met bieslookroomkaas

Gemengde noten

1,80 p.p.

Amuse van ambachtelijke boerensalade

Zoute koekjes

1,55 p.p.

Amuse in transparante cup , 34 stuks
Kip piri piri met chilisaus

Olijven, kaasstengel en nootjes

2,05 p.p.

Gemarineerde gamba’s op spaanse wijze
Huisgerookte zalm met sjalotjes en tuinkers

Kaas/worst, 60 stuks
64,00
Puntjes cervelaat en snijworst
Blokjes jong belegen kaas en komijnekaas
Met een garnituur van tafelzuur en grove mosterd
Amsterdamse schotel, 60 stuks
64,00
Plakjes ossenworst en leverworst
Blokjes jonge kaas en oude kaas
Met een garnituur van tafelzuur en grove mosterd
Beemsterkaas crolini’s, 50 stuks

75,00

Mini saucijzenbroodje, 50 stuks

75,00

Haring, 40 stuks
Verse maatjes, augurk en Amsterdamse uitjes

46,50

Serranoham en galia meloen
Eiersalade, tuinkers en granny smith

90,00

Dranken
Koffie
Cappuccino
Thee		
Frisdranken (incl. mineraalwater)
Limonade
Karaf limonade
Karaf water
Bier (fles, ook alcoholvrij)
Wijn		
Prosecco
Melk/karnemelk
Jus d’orange
Sterke drank (binnenlands/buitenlands)

2,75
3,25
2,75
2,75
1,00
3,00
2,50
3,25
4,25
4,25
2,30
2,95
4,00 / 5,75

Arrangementen (p.p.)
Koffie
Onbeperkt koffie/thee/fris met koekje

5,45

Koffie extra
Onbeperkt koffie/thee/fris met petit four

8,45

Brood
Onbeperkt koffie/thee/fris met broodje

10,25

Borrel
Onbeperkt bier/wijn/fris met bittergarnituur
en nootjes

12,90

High tea
25,75
Onbeperkt koffie/thee/fris
Mini sandwich (diverse luxe vleeswaren)
Mini luxe bolletje (diverse kaassoorten)
Mini muffin, mini koffiebroodje en slagroomsoesje
Mini stroopwafel, kletskop en bokkenpootje
Canapé met zalm
Crostini Vitello Tonato
Chocolade bavarois

Uitgebreide mogelijkheden
In deze folder vindt u diverse suggesties voor de catering tijdens
een uitvaart. Heeft u specifieke wensen, bespreek dit met uw
uitvaartverzorger. Zo kunnen wij ook producten inkopen bij
bijvoorbeeld uw favoriete bakker of traiteur. Voor de voorbereidingen
en het serveren berekenen wij dan een toeslag. Uw uitvaartverzorger
vertelt u hier graag meer over.
Dieetwensen
Graag houden wij rekening met dieetwensen of intoleranties. In
overleg passen we de gerechten aan.
De producten op de foto’s kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
Postbus 189, 2130 AD Hoofddorp
023 – 563 35 44
Eudorinastraat 6, 1035 VE Amsterdam
Postbus 189, 2130 AD Hoofddorp
020 – 618 47 71 | info@dunweg.nl
www.dunweg.nl

Heereweg 21, 2161 AC Lisse
Postbus 189, 2130 AD Hoofddorp
0252 – 413 213
info@vanderputtenendunweg.nl
www.vanderputtenendunweg.nl

Energieweg 1A, 2421 LM Nieuwkoop
Postbus 189, 2130 AD Hoofddorp
0172 – 57 32 20
info@konstendunweg.nl
www.konstendunweg.nl

Wijzigingen voorbehouden, 01-2022

Voor meer informatie: www.dunweg.nl/catering-uitvaart

