Heel veel mogelijk....

Beperkingen

Om u een indruk te geven van de
mogelijkheden, tonen wij u in deze
cateringfolder een aantal voorbeelden.

Naast alle mogelijkheden zijn er helaas
ook beperkingen in het kader van de
wetgeving HACCP (voedselveiligheid).
Door de overheid wordt streng
gecontroleerd op het naleven van
deze certificering.

Van koffie met cake tot een high-tea,
bier en bitterballen of broodjes kroket;
wij kunnen het voor u verzorgen.
Natuurlijk is er in overleg nog veel
meer wat wij u kunnen bieden. Indien
u aangeeft welke wensen u heeft,
zullen wij er alles aan doen om deze
voor u te verzorgen.

Daarom kunnen wij alleen producten
van onze vaste leveranciers accepteren

GUV
Crematorium Aalten

Voor eigen risico
Niet uitgeserveerde broodjes e.d.
kunnen op eigen risico meegenomen
worden.
(Natuurlijk pakken wij deze netjes voor u in.)

snackkar bij GUV Crematorium Aalten

De prijzen in de folder zijn incl. bediening etc. prijspeil 1-1-2023.
Bestelde en klaargemaakte producten worden ook gefactureerd.

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op.
Wij helpen u graag!

Catering 2023

van koffie met cake
tot wijn, bier & luxe hapjes

GUV crematorium Aalten
Romienendiek 2A, 7122 PA Aalten

|

T 0800 - 08 09 of 0543 - 491270

www.guv.nl
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Hartig koud te presenteren

Catering

Hartige hapjes

De mogelijkheden op het gebied van
catering zijn bij GUV zeer uitgebreid.
Hiermee kunt u de uitvaart een extra
persoonlijk karakter geven in onze
sfeervolle ontmoetingsruimte.

per stuk 1,35

(kaas en vlees specialiteiten)

Luxe hapjes

per stuk 1,60

Luxe mini’s & luxe beleg

per stuk

3,55

(Brie/Filet Americain/Zalm en/of Pate, sla)

Luxe sandwiches beleg

per stuk

3,55

(bruin/wit, kaas/diverse vleessoorten,zalm )

Napraten in alle rust
In de ontmoetingsruimte heeft u ruim de
tijd. Wilt u nog meer tijd, dan kunt u dit
tegen een gunstig tarief bijboeken.

Soezen
Soezen middelgroot
Soezen groot

per stuk 0,95
per stuk 2,05

Chocolade & zoet lekker
Bonbons
Chocolade flikken

per stuk 1,10
per stuk 1,10

GUV werkt nauw samen met vaste
lokale leveranciers, waardoor met dagverse producten gewerkt kan worden.
Hoge kwaliteit tegen betaalbare prijzen.

per kop
per flesje
per glas
per flesje

2,40
2,55
4,10
3,10

stuk
stuk
stuk
stuk

0,85
1,20
1,75
0,50

stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk

1,20
1,30
1,65
2,50
1,75
3,20
3,20
2,60

p.p

15,00

Broodjes
Krentenbollen
per stuk 2,20
Krentenwegge roomboter per stuk 2,70
Belegde broodjes
per stuk 2,75
(bruin/wit, kaas/ham/rookvlees/kipfilet)

Halve belegde broodjes per stuk 2,35
Minibroodjes
per stuk 2,20

Koeken
Luxe koekjes (roomboter) per
Grote roomboterspritsen per
Diverse luxe koeken
per
Speculaas (seizoen)
per

(Vanaf 15 personen)

Luxe amusehapjes in glaasjes, warme
gerechtjes, vlees, vis en kaassoorten geserveerd met diverse soorten kruidenbrood.

Dranken
Koffie / thee
Frisdranken
Wijn (divers)
Bier

Hartig arrangement

(bruin/wit, kaas/ham/rookvlees/kipfilet)

Cake & Gebak
Cake/kruidkoek
Marmer/Cranberry cake
High Tea cakes
Petit Fours groot
Petit Fours middel
Luxe gebakassortiment
Appeltaart & slagroom
Appelflappen

per
per
per
per
per
per
per
per

Hartig warm te presenteren
Saucijzen klein
Saucijzen groot
Bittergarnituur
Broodje kroket

per
per
per
per

stuk
stuk
stuk
stuk

1,80
2,90
1,10
3,55

Luxe Broodjes
Luxe broodjes (sesam etc.) per stuk 3,25
(bruin/wit, 2 soorten kaas en luxe vleessoorten)

Broodjes gezond

per stuk 3,95

(ham/kaas, sla, komkommer, tomaat of rauwkost & ei)

Luxe & luxe beleg

per stuk 3,95

(Brie/Filet Americain/Zalm en/of Pate, sla)

Sandwiches (ham/kaas)
Sandwiches klein

per stuk
per stuk

2,45
2,00

Soep

Soep (tomaten of groente)
per kop 4,50
Ten aanzien van stokbroden of andere soepen zijn diverse variaties mogelijk.- prijs op
aanvraag

Gastvrouwen bij GUV
Onze gastvrouwen in de ontmoetingsruimte verzorgen graag een passende
afsluiting van een afscheid voor u.
Zij verwelkomen u en u kunt bij hen
terecht voor al uw vragen. Vriendelijk
en gastvrij, zoals u dat mag verwachten.

