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

Voor een sfeerimpressie of een kĳ kje in een van onze locaties,
kĳ k op www.oleahof.nl

Alle prĳ zen zĳ n per stuk, tenzĳ  anders aangegeven. 

Bestelde consumpties worden in rekening gebracht. Het nuttigen van eigen 
consumpties is in principe niet toegestaan. Indien - in zeer uitzonderlĳ ke situaties en 
na expliciet akkoord van Oleahof Uitvaartzorg - eigen consumpties worden genuttigd
dan worden serveerkosten in rekening gebracht. Deze serveerkosten kunnen vooraf 
worden opgevraagd.

Consumptiefolder



Dranken (non alcoholisch)

Koffi e/Thee 2,30
Cappuccino 2,50
Frisdrank/Vruchtensap 2,40 
Bier 0% (fl es 33cl) 3,00

Dranken (alcoholisch)

Bier (fl es 33cl) 3,00
Texels Skuumkoppe (fl es 33cl) 3,75
Rode wĳ n/Witte wĳ n/Rosé 3,80
Port/Sherry 3,80
Binnenlands gedistilleerd 3,50
Buitenlands gedistilleerd 4,50

Iets zoets (voor bĳ  de koffi e)

Roombotercake 1,45
Assortiment roomboter allerhande 0,75
Assortiment luxe koffi ekoeken 2,30
Assortiment luxe bonbons 1 , 10
Slagroomsoesje  1,00
Petit Fleur (bitterkoek opgemaakt met luchtige crème) 2,35
Petit Four (vierkant mini gebakje) 2, 95
Gesorteerd luxe gebak 3,95
Gesorteerde vlaaipunten 3,60
West-Friese krentenmik en/of Fries suikerbrood (met roomboter) 1,50
Indonesische spekkoek  1,80

Iets hartigs (voor bĳ  de borrel of de koffi e)   

Assortiment mini saucĳ zenbroodjes/hartige kanjers 1,25
Assortiment kaas en worst (afhankelĳ k van gewicht) ± 0,55
Zoute koekjes assortiment 0,55
Gemengd bittergarnituur  1,00
(partyballetje/kaassouffl é/bitterbal/borrelfrikandel/vlammetje/
mini bami schĳ f) 
Gemengd vegetarisch bittergarnituur  1,00
Ambachtelĳ ke bitterballen 1,00
Luxe koude bittergarnituur  1,40
(broodrondje met salades, zalm en brie)

Koffi e en borrel etagère 
Bonbon, petit fl eur, slagroomsoesje en drie broodrondjes  8,50
met brie, ham en eiersalade 

Lunchgerechten

Soep 3,95
Assortiment witte en bruine kadetten  2,95
met kaas en ham (met roomboter)
Assortiment luxe bollen/krentenbollen  3,40
met kaas, ham, rosbief en rookvlees (met roomboter)
Assortiment luxe harde en zachte broodjes met luxe belegsoorten 4, 15
(brie, diverse vleeswaren, diverse salades en gerookte zalm)
Wit puntbroodje met ambachtelĳ ke kroket 3,50
Luxe sandwich met diverse kaas en vleeswaren 3,75

De producten uit ons 

assortiment zĳ n van 

hoge kwaliteit en 

worden waar mogelĳ k 

betrokken bĳ  plaatselĳ ke 

ondernemers. 

De meeste producten 

worden op ambachtelĳ ke 

wĳ ze bereid.



Onze arrangementsprĳ zen zĳ n per persoon. De arrangementen zĳ n 
op basis van 60 minuten en minimaal 20 personen. Bĳ  eventuele 
uitloop worden de extra consumpties per stuk berekend.

Voor een uitvaart kunt u één 

arrangement voor al uw gasten 

kiezen.
Glutenvrĳ , geen varkensvlees of 

gasten met een notenallergie? 

Wĳ  houden er graag rekening mee. 

Bespreek uw dieetwensen voor de 

catering met uw uitvaartleider. 

Indien er meer gasten zĳ n dan 

vooraf opgegeven zullen wĳ  

voor de extra personen alleen 

het bĳ behorende dranken- 

arrangement in rekening 

brengen.

Arrangementen

Helderse etagère
Petit fl eur, slagroomsoes, boter harinkje en een stukje boterkoek  9,95
Incl. koffi e, thee, sap en frisdrank

Helderse koffi etafel
Luxe belegde zachte broodjes, suikerbrood en krentenbollen 9,95
1,5 broodje per persoon. Incl. koffi e, thee, sap en frisdrank

Warme koffi etafel                                                                     
Broodje kroket en een kopje soep  13,00
Incl. koffi e, thee, sap en frisdrank

Luxe koffi etafel                                                                     
Harde en zachte luxe belegde broodjes, suikerbrood en krentenbollen  15,50
2,5 broodje per persoon. Incl. koffi e, thee, sap en frisdrank 

Borrel                                                                     
Kaas, worst en gemengde bittergarnituur, 4 stuks per persoon  12,00
Incl. koffi e, thee, sap, frisdrank, wĳ n en bier

Luxe borrel                                                                     
Mini saucĳ s, luxe koude- en warme gemengde bittergarnituur  14,00
4 stuks per persoon. Incl. koffi e, thee, sap, frisdrank, wĳ n en bier

Prĳ s per persoon voor extra personen (koffi e, thee, sap en frisdrank) 6,00
Toeslag per persoon voor wĳ n en bier 2,00
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