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BROOD

Na het overlijden van uw dierbare moet er veel geregeld worden...
Zo ook het samenzijn voor of na de uitvaart in het uitvaartcentrum.

Belegde broodjes
• diverse soorten zachte broodjes belegd met ham en/of kaas

Uitvaartverzorging De Drechtstreek denkt hierin graag met u mee.
Het is mogelijk om met één van onze medewerkers uw wensen hierin te
bespreken in een persoonlijk gesprek.
Zij zullen u hierin desgevraagd op een passende wijze adviseren en begeleiden.
In deze brochure staan veel van onze mogelijkheden beschreven, waardoor u
een indruk krijgt van wat wij u te bieden hebben.

€ 2,40

Luxe, zachte belegde broodjes | kaas en vleeswaren
€ 3,95
• rosbief, opgemaakt met sla, komkommer, pijnboompitjes en peper
• fricandeau, opgemaakt met sla, komkommer
• roombrie, opgemaakt met sla, komkommer, honing, walnoten en bieslook
• filet american, opgemaakt met sla, gesnipperde uitjes, gekookt eitje en peper
• jong belegen kaas, opgemaakt met sla en tomaat
• gerookte ham, opgemaakt met sla, komkommer en mosterd dillesaus

Uiteraard zijn eigen wensen daarin van harte welkom!

KOFFIE & THEE MET…
Koffie | thee
Frisdranken
Roomboterkoekje
Baggermolentje
Luxe bonbon
Roombotercake
Luxe koekassorti appelrondje | boterkoek | truffelbanket | bokkenpootje enz.
Petitfours, diverse kleuren (3x3cm)
Bitterpetitfours

€ 1,45
€ 1,45
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,65
€ 1,10
€ 1,25
€ 1,95
€ 1,75

Luxe, zachte belegde broodjes | vis
€ 4,95
• gerookte zalmfilet, opgemaakt met sla, bieslookboter en bieslooksnippers
• gerookte palingfilet, opgemaakt met sla

Luxe belegde sandwiches | kaas, vleeswaren en vis
€ 4,50
Diverse soorten belegde sandwiches op 3 verschillende soorten brood
• gerookte kalkoenfilet
• fricandeau
• ham en kaas
• gerookte zalmfilet
• roombrie

HARTIG
Saucijzenbroodje (warm)
Kaasbroodje (warm)
Broodje kroket met mosterd en/of mayonaise

€ 2,25
€ 2,25
€ 2,95

Stukjes kaas & worst p st.
Koude luxe hapjes p st.
Luxe zoutjes en nootjes p.p.
Bittergarnituur p st.
Bitterbal p st.

€ 0,95
€ 1,25
€ 1,10
€ 0,75
€ 0,75

SOEPEN
Tomatensoep
Groentesoep

€ 3,95
€ 3,95

DRANKEN
Wijnen (rood | wit | rosé)
Bier (op aanvraag 0.0% ook mogelijk)
Likeuren (jenever | port | sherry etc.)
Sterke drank (whisky | cognac etc.)

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,95
€ 3,95

ONZE CATERINGMOGELIJKHEDEN
TIJDENS DE UITVAART…

De keuze en het aantal uiterlijk 2 dagen na de regeling van de
uitvaart doorgeven aan De Drechtstreek uitvaartverzorging.
Telefonisch of per mail.
Tel: 0184 – 41 24 18

info@drechtstreek.nl

In deze brochure staan onze mogelijkheden
m.b.t. tot het serveren van maaltijden, hapjes & drankjes etc.

