
Catering 2018



Menukaart Essenhof

Tijdens de condoleances is in de familie- en koffiekamers een brede sortering van 

consumpties mogelijk. Of het nu gaat om koffie met ‘iets erbij’, een high tea of een 

aangeklede borrel – het is uw afscheid en het is uw keuze hoe u dit wilt invullen. 

Ook wanneer u iets bedenkt wat niet op deze kaart staat, stellen wij alles in het werk om 

u van dienst te zijn. En vanzelfsprekend houden wij graag rekening met uw dieetwensen.

Koffie & thee

Koffie, thee, per kopje   € 1,85

Frisdrank, per flesje   € 1,85

Roomboterkoekje, per stuk   € 0,45

Luxe bonbon, per stuk    € 1,00 

Slagroomsoesje, opgespoten koekje, spekkoek, per stuk  € 1,00 

Cake, per stuk    € 1,25

Diverse luxe koek, klein, per stuk   € 1,25
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Cakeplateau 

Prijs per stuk € 1,25 

Gesorteerde cake, neutraal en gemarmerd 

Diverse luxe koeken 

bokkenpootje, boterkoek, appelflap, mergpijpje, gevulde koek 

Diverse luxe koek, groot

per stuk € 2,00

bokkenpoot, boterkoek, mergpijp, appelflap, gevulde koek

Gebakje, klein

gesorteerd, per stuk € 2,00 

mini hazelnoot (Brokking), petit four, receptiegebakje 

Gebak, groot

gesorteerd, per stuk € 2,50  

grote hazelnoot (Brokking), Limburgse vlaai, 

tompouce, appelpunt, slagroomgebak 

Koffie & thee arrangement 1 

Prijs per persoon € 6,50

• Onbeperkt koffie & thee

• Slagroomsoesjes

• Gevulde koek

• Boterkoek

• Luxe bonbons

Koffie & thee arrangement 2 

Prijs per persoon € 9,95

Bestaat uit arrangement 1, uitgebreid met: 

• Blokjes kaas en/of worst

• Nootjes

• Amuses (ook vegetarisch)

   



Lunch

Krentenbol, per stuk    € 1,50

Belegde broodjes, ham, kaas, per stuk   € 2,50

Luxe (mini-)broodjes, diverse vleeswaren, garnering, per stuk € 3,00

Extra luxe broodjes, met b.v. gerookte vis, franse kaas, per stuk € 4,00

Sandwich, per stuk   € 2,35

Luxe sandwich, per stuk   € 2,95

Saucijzenbroodje, per stuk   € 2,50

Broodje Kroket    € 2,50

Koffietafel Essenhof 

Prijs per persoon   € 15,50

• Onbeperkt koffie en thee en melk

• Broodje Kwekkeboom kroket 

• Diverse broodjes (los) met beleg (naar keuze)

• Rozijnenbrood en notenbrood

• Vers fruit

Uitbreidingsmogelijkheden Koffietafel

Prijs per persoon    € 2,00

Soep 

groenten-, kippen-, of tomatensoep
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High Tea 

Prijs per persoon   € 13,50

• Onbeperkt thee en koffie 

• Luxe bonbons

• Petit fours

• Luxe sandwich, met luxe vleeswaren en vis

• Wrap gevuld met zalm of met kip 

•  Amuse carpaccio, amuse zalm, amuse Ardennerham met meloen

Uitbreidingsmogelijkheden High Tea

Slagroomsoesje, per stuk € 1,00 

Opgespoten koekje, per stuk € 1,00 

Spekkoek, per stuk € 1,00 

Cake, per stuk  € 1,25

Diverse luxe koek, klein, per stuk € 1,25

Scones per stuk € 2,25 

Mini pasteitje, per stuk € 1.50

Mini quiche, per stuk € 1,25

Gevuld ei, per stuk € 1,00

Koude tomatensoep (gazpacho), per stuk € 1,95



Borrel

Drank

Wijn, rood, wit, rosé, per glas € 3,00

Prosecco, per glas € 3,00

Port/sherry, per glas € 2,95

Bier, per flesje € 2,25

Hollands gedestilleerd, likeur, per glas € 2,50

Hapjes

Zoute koekjes, per stuk € 0,45

Zoute pinda’s, per portie € 1,00

Gemengde noten, per portie € 2,00 

Borrelsaucijsjes, per stuk € 0,85

Borrelgarnituur (kaas, worst) per 3 stuks € 2,50

Bittergarnituur (bitterbal, kaassoufflé enz.) p 3 st. € 3,25

Luxe opgemaakte toast (vis, Franse kaas etc.), p st. € 2,80

Amuses, per stuk € 1,50 

Luxe amuses, per stuk € 2,50

Tapasbuffet Essenhof 

Prijs per persoon   € 10,00

•  Wraps, diverse soorten (kip, zalm, ham, vegetarisch)

• Gehaktballetjes

• Ham, diverse soorten

• Geitenkaas, diverse soorten

• Olijven

• Tapenades

• Minisaté

 



Essenhof

Gemeentelijke begraafplaatsen en 

crematorium

Afdeling Uitvaarten

Nassauweg 200

T 078 770 8747

F 078 613 0959

essenhof@dordrecht.nl

www.essenhof.nl

Contact 

Neem voor al uw specifieke wensen met 

betrekking tot de catering contact op met 

onze gastvrouwen via telefoon:  

078 770 8747 of via email:  

essenhof@dordrecht.nl

Het kantoor van de Essenhof is geopend op 

werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur.

Telefoon: 078 770 8747.




