
‘Met een hapje en een drankje 
 delen we herinneringen met elkaar.’

Assortiment eten en drinken | 2023



Het samenzijn na de afscheidsdienst kunt u helemaal laten aansluiten bij hoe 
uw dierbare was en waar hij of zij van hield. Van een hartig hapje bij de borrel tot 
een zoete lekkernij bij de koffie en van een kop soep tot een luxe belegd broodje. 
Op onze locaties hebben we alles in huis om invulling te geven aan de persoonlijke 
wensen. We bieden een uitgebreid assortiment aan eten en drinken en helpen u 
graag om van het afscheid een mooie herinnering te maken.

Uitgebreide mogelijkheden
U kunt zelf iets samenstellen uit ons ruime assortiment of kiezen voor een 
compleet arrangement. Samen vinden we altijd een invulling die voldoet aan  
uw wensen. 

Dieetwensen
Natuurlijk houden we graag rekening met dieetwensen of intoleranties.  
U kunt dit vooraf aangeven. In overleg passen we de gerechten aan.

De prijzen in deze brochure zijn per persoon, portie of consumptie, 
tenzij anders vermeld. De producten op de foto’s kunnen afwijken van de 
werkelijkheid.

Gastvrij en goed verzorgd

‘Hij hield van gezelligheid. Samen 
 borrelen met lekkere hapjes. Bij zijn 
 afscheid deden we het dan ook net zo.’
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4 Zoet en hartig 

6 Soep en brood 

8 Borrelsnacks 

10 Dranken 

Inhoud

Duurzame keuzes

Het is onze ambitie dat onze gasten de toekomst zo zorgeloos mogelijk tege-
moet kunnen zien. Voor onszelf en voor volgende generaties.

Waarom doen we dit?
We zijn opgericht vanuit de gedachte dat we zorgen voor elkaar. Dit betekent 
ook bijdragen aan een schonere wereld. Daarom helpen we u bij het maken 
van duurzame keuzes. Alleen dan kunnen we de aarde zo mooi mogelijk 
doorgeven aan volgende generaties. Door te kiezen voor lokale leveranciers of 
voor producten uit de streek, uit het seizoen, biologisch geteeld of overwegend 
plantaardig, kiest u voor duurzaam. Deze producten hebben vaak keurmerken 
als EKO, MSC, Fairtrade en/of Streekproduct. Sowieso serveren wij op alle 
locaties kraanwater, fairtrade koffie, biologische thee en biologische wijn. 

Uw uitvaartverzorger informeert u graag verder over de duurzame 
mogelijkheden.
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Zoet

Luxe koeken  1,95

Diverse soorten roombotercake  1,70

Luxe koeken en roombotercake  1,85

Zoete broodjes  1,70

Mini-muffins, per 2 stuks  1,90

Petitfours van bavarois en chocolade (wit, melk en puur) 2,20

Macarons en breekchocolade (wit, melk en puur) 2,95

Gebak van onze banketbakker

Vlaai (met slagroom + 0,35) 3,40

Luxe vlaai  4,05

Appelpunt (met slagroom + 0,35) 3,80

Hartig

Worstenbroodjes  3,60

Mini-worstenbroodjes  2,15

Saucijzenbroodjes  3,80

Mini-saucijzenbroodjes  2,25

Kaasbroodjes  3,80

Mini-kaasbroodjes  2,25

Zoet en hartig
Koeken, petitfours, saucijzenbroodjes en 
andere zoete en hartige lekkernijen.

Kunt u niet kiezen?

Zoet arrangement 13,30 per persoon, per uur
Een ruime keuze aan zoete lekkernijen zoals macarons, petitfours, breekchocolade (wit, 
melk en puur) en zoete broodjes. Inclusief onbeperkt koffie, thee en kraanwater.
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Soep

Heldere rundvleesbouillon met verse groenten en vleesballetjes 4,50

Tomaten-crèmesoep 4,50

Brood

Rijkelijk belegde zachte broodjes met diverse  

vlees- en kaassoorten  3,40

Boerenbrood (donker of mais) met diverse  

luxe vlees-, vis- en kaassoorten  3,85

Rijkelijk belegde harde broodjes met diverse 

vlees- en kaassoorten  4,90

Krentenbollen met roomboter  2,80

Zachte broodjes kroket  4,80

Tortillawraps met diverse luxe vlees-, vis- en kaassoorten  3,00

Soep en brood
Diverse broodjes, wraps en soepen  
voor op elk gewenst moment.

Volledig verzorgd?

Traditioneel arrangement 13,30 per persoon, per uur
Rijkelijk belegde zachte broodsoorten met diverse vlees- en kaassoorten, ontbijtkoek, 
krentenbol (met roomboter) en suikerbrood.

Ambachtelijk arrangement 17,95 per persoon, per uur
Petit pains en zachte broodsoorten rijkelijk belegd met diverse vlees- en kaassoorten, 
tortillawraps en mini-worstenbroodjes.

Beide arrangementen zijn inclusief onbeperkt koffie, thee en kraanwater.
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Warm

Bladerdeeghapjes met vlees- en kaasvulling, per 2 stuks  2,30

Luxe bitterballen, per 2 stuks  2,55

Diverse warme snacks met mosterd en sweet chilisaus. 

Keuze uit kaashapjes, kipnuggets en bamihapjes, per 2 stuks  2,55

Koud

Plankje oude kaas en grillworst met mosterdsaus  2,50

Nootjes en luxe zoutjes  1,65

Borrelwraps met diverse luxe vlees-, vis- en kaassoorten, 

per 2 stuks  2,95

Borrelsnacks
Warme en koude hapjes voor bij de borrel

Van alles een beetje?

Borrelarrangement 7,10 per persoon, per uur
Een variatie aan borrelhapjes zoals diverse kaas- en worstsoorten, olijven, gedroogde 
tomaten, warme borrelsnacks en zoute crackers. Geserveerd met mosterd-dillesaus. 

Inclusief diverse dranken* naar keuze 16,00 per persoon, per uur.
* Koffie, thee, kraanwater, frisdrank, bier en wijn.
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Non-alcoholische dranken

Koffie 2,50

Thee  2,50

Verse muntthee  2,75

Frisdrank  2,85

Vruchtensap  2,75

Biologisch sap van Schulp  4,15

Radler 0.0  3,45

Alcoholische dranken

Bier  3,50

Wijn  4,20

Prosecco  4,80

Wij schenken geen alcohol aan personen onder 18 jaar.

Dranken
Diverse non-alcoholische en alcoholische dranken

Op al onze locaties serveren wij fairtrade koffie, biologische thee en 
biologische wijn. Op verzoek serveren wij ook biologisch bier.
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Meer informatie

Wilt u graag meer informatie of een advies op maat?  
Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Nabestaandendesk: 040 290 41 70
7 dagen per week van 8.30 uur tot 22.00 uur bereikbaar.

Voor een sfeerimpressie of een kijkje bij een van onze locaties, 
kijk op www.dela.nl.
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