Soep & Stokbrood

Soep (tomaten of groente)

per kop 4,25
Overige soepen, prijs op aanvraag
Stokbrood
per stuk 3,40
Italiaans kruidenbrood
per stuk 3,40
Soep met garnituur
per kop 6,25
(Stokbrood/italiaans brood/kruidenboter etc)

Overige mogelijkheden
Natuurlijk is er in overleg nog veel
meer wat wij u aan kunnen bieden.
Indien u aangeeft welke producten u
zou wensen, zullen wij dat voor u
proberen te verzorgen.

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

GUV
Crematorium &

Uitvaartcentrum

Daarom hebben wij moeten besluiten
alleenproducten van onze vaste
leverancier te accepteren en deze ook
zelf te verwerken.

Foto: Soep met garnituur

Tevens zijn wij verplicht te melden dat
overgebleven broodjes e.d. op eigen
risico mee kunnen worden genomen.
(Natuurlijk pakken wij deze netjes voor u in.)

De prijzen in de folder zijn in euro's, incl.bediening en geldig t/m 31-12-2017.
Bestelde en klaargemaakte producten worden ook gefactureerd.

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op.
Wij staan u graag te woord!

Catering

van koffietafel tot high-tea

GUV crematorium
Romienendiek 2A, 7122 PA Aalten

|

T 0900 - 700 7000 (lokaal tarief) of 0543 - 491270

www.guv.nl
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De mogelijkheden op het gebied van
catering zijn bij GUV zeer uitgebreid.
Hierin hebt u veel mogelijkheden de
uitvaart een extra persoonlijk karakter
mee te geven Van een uitgebreide
high-tea en broodjes gezond tot
prosecco met amusehapjes.
Wij kunnen het voor u verzorgen.

Koeken

Dranken

Luxe koekjes (roomboter) per stuk 0,75
Grote roomboterspritsen per stuk 1,00
Diverse luxe koeken
per stuk 1,40

Koffie / thee
Frisdranken
(Sinaas)appelsap
Wijn (rood/wit)
Bier

Cake & Gebak
Cake/kruidkoek
Marmer cake (choc.van.)
High Tea cakes
Petit Fours
Luxe gebakassortiment
Naamgalet op gebak

per
per
per
per
per
per

stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk

0,95
1,00
1,45
2,15
2,65
0,40

per kop
per flesje
per flesje
per glas
per flesje

1,95
2,10
2,10
3,30
2,50

Hartig warm te presenteren
Saucijzen klein
Saucijzen groot
Bittergarnituur

per stuk 1,45
per stuk 2,55
per stuk 1,25

Hartig warm en koud
arrangement
(Vanaf 25 personen)

p.p

18,50

Combinatie van luxe amusehapjes in
glaasjes, warme gerechtjes, stoofpotjes,
vlees, vis en kaassoorten geserveerd met
diverse soorten kruidenbrood.

Broodjes
Krentenbollen
per stuk 1,60
Krenten-/Rozijnenwegge per stuk 1,85
Belegde broodjes assorti per stuk 2,00
(bruin/wit, kaas/ham/rookvlees)

Halve belegde broodjes per stuk 1,70
(bruin/wit, kaas/ham/rookvlees)

Minibroodjes

per stuk 1,65

(bruin/wit, kaas/ham/rookvlees)

Luxe Broodjes
Broodjes gezond

per stuk 3,20

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

Luxe & luxe beleg

per stuk 3,25

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

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

Om u een indruk te geven van de
mogelijkheden, geven wij u in deze
cateringfolder een aantal voorbeelden.
Heeft u aanvullende wensen of andere
ideeën, dan kunt u natuurlijk ook bij ons
terecht. Wij doen ons best om alles naar
uw wens te verzorgen.

Halve luxe & luxe beleg per stuk 3,00

Foto: Saucijzenbroodjes klein

Foto: Luxe gebak assortiment

Appeltaart & slagroom
Appelflappen groot
Appelflappen klein

per stuk 2,65
per stuk 2,40
per stuk 2,10

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

Hartig koud te presenteren
Hartig schaaltje hapjes

per stuk 1,25

(Luxe kaas en vlees specialiteiten)

Luxe hapjes

Soezen
Kleine soezen
Middelgrote soezen
Grote soezen
Fondant en chocolade

per stuk 1,50

Luxe mini’s & luxe beleg per stuk 2,80
(Brie/Filet Americain/Zalm en/of Pate, sla)

Sandwiches (ham/kaas)
Sandwiches klein
Luxe sandwiches beleg

per stuk
per stuk
per stuk

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

per
per
per
per

stuk
stuk
stuk
stuk

0,85
1,35
1,90
0,40

Chocolade & zoet lekker
Bonbons
per stuk 1,00
Zoete lekkernijen
p.p. 4,00
Chocolade, kleine koekjes, zachte
nougat, minicakes etc.
(per tafel geserveerd op etagéres)

Foto: Luxe hapjes

1,95
1,50
3,00

