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Een begrafenis of crematie is een triest moment, een moment van bezinning en afscheid. Dat wilt u in de stijl van de
overledene vieren. Dus waarom geen goed glas wijn bij een wijnliefhebber of heerlijke hapjes bij een levensgenieter.
Familieleden, vrienden en kennissen willen in alle rust hun steun betuigen aan de nabestaanden. Dit zijn belangrijke
momenten waar u de tijd voor wilt nemen. U kunt hier de tijd voor nemen als u dit in uw eigen omgeving doet. Via
Catering William heeft u de mogelijkheid om de herdenkingsbijeenkomst in te vullen op een manier die bij de
overledene past.
Catering William neemt u die zorg uit handen en verzorgt de gehele catering plus aankleding. Indien gewenst zorgen
we ook voor bedienend personeel.
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Uiteraard kunnen uw persoonlijke wensen worden besproken.

Zoet
Roombotercake 24 plakken
Mix van zoete mini brownies, mini muffins
en minisoesjes
Slagroom mini soesjes
Een hele Limburgse vlaai, 10 punten
Een halve Limburgse vlaai, 5 punten
Meerprijs slagroom per punt
In het seizoen aardbeienvlaai
Vlaaien alleen per hele of halve
Variatie luxe gebakjes
Handgemaakte bonbons, per 20 stuk
Petit fours gekleurd, per stuk
Roomboterkoekjes 250 gr ( +/- 20 stuks)
Appelflap
Kersenflap
Mini Appelflap
Mini Kersenflap

€ 35.00
€
€
€
€
€
€

2.00 2PP
0.60
27.50
15.00
0.40
35.50

€
€
€
€
€
€
€
€

3.70
21.25
3.50
6,50
2,75
2,75
1.80
1.80

Zoete broodjes
Mini koffiebroodjes
Mini krentenbol incl. roomboter en suiker
Mini chocolade croissant

€ 0,95
€ 0,95
€ 0,95

Hartig
Worstenbroodje van de warme bakker
Mix mini worstenbroodje of saucijzenbroodje
Saucijzenbroodje van de warme bakker
Kaasbroodje van de warme bakker

€
€
€
€

2,75
2.75 2PP
3,50
3.50

€
€
€
€
€
€
€

1.00 per broodje
2.60
4.20
6.80
2.70
1.55
3.75

Glutenvrije producten
Meerprijs gluten vrije broodjes
Cake, per plak
Moorkop
Appelpunt
Muffin
Soesjes, per stuk
Worstenbroodjes (ook vegan)
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Huisgemaakte Soepen
Rijk gevulde tomatensoep met gehaktballetjes,
per 20 koppen
€ 80.00
Paddenstoelensoep met walnoot en
Gehaktballetjes, per 20 koppen
€ 80.00
Spruitjes soep met krokant gebakken spekjes,
per 20 koppen
€ 80.00
Courgettesoep met zalmsnippers,
per 20 koppen
€ 95.00
Boerengroenten soep met gehaktballetjes,
per 20 koppen
€ 80.00
Heldere aspergesoep met stukjes asperge,
per 20 koppen
€ 85.00 (in het seizoen)
Pompoensoep , per 20 koppen
€ 85.00 (in het seizoen)

Assortiment broodjes, € 2.95 per broodje
Wit/bruine bolletjes met slager achterham
Wit/bruine bolletjes met pittig belegen kaas
Op verzoek overig beleg

De broodjes worden rijkelijk gegarneerd en worden gesmeerd met roomboter.
Uitgaande van 2 broodjes PP
Meerprijs luxe harde broodjes, hard puntje, kampioentje, meergranen puntje, Kaiserbroodje, spelt bolletje € 0,55
per stuk

Assortiment mini-broodjes hard/zacht, € 2.35 per broodje
Wit/bruine bolletjes/puntjes met slager achterham
Wit/bruine bolletjes/puntjes met pittig belegen kaas
Op verzoek overig beleg

De broodjes worden rijkelijk gegarneerd en worden gesmeerd met roomboter.
Uitgaande van 3 broodjes PP
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Assortiment luxe mini-broodjes hard/zacht, € 3.15 per broodje
Dille gemarineerde zalm en huisgemaakte honing mosterdsaus
Met een huisgemaakte tonijnsalade
Met oude kaas en huisgemaakte vijgen jam
Met filet American, pecorino kaas en truffel mayonaise
Met filet de saxe, andalousesaus en gebakken champignons
Met brie de Meaux, walnoten en honing
Uitgaande van 3 broodjes PP

Assortiment sandwiches, € 3.15 per sandwich
Met huisgemaakte eiersalade met appel en bieslook
Met huisgemaakte tonijn salade met gepofte tomaatjes
Met gerookte zalm, gemarineerde trostomaatjes en bieslook
Met brie de Meaux, walnoten en honing
Uitgaande van 2 sandwiches PP

High tea, gepresenteerd op etagères € 19.00 PP, minimaal 15 personen
Minisandwich met gerookte zalm
Brownie en blondie
Briochebrood, kempenham en huisgemaakte vijgenjam
Mini croissant met chocolade en frambozen
Handgemaakte Bonbon
Minisandwich met tonijn mayonaise en fricandeau
Mini croissant met brie de Meaux, honing en walnoten
Mini broodje met huisgemaakte eiersalade
Appel-pecannoten cake

High Coffee, gepresenteerd op etagères € 10.50 PP, Uitgaande van 3 Hapjes
PP, minimaal 25 personen
Brownie en blondie
Huisgemaakte bleuberry muffin met mascarpone crème
Scone met room en lemoncurd
Slagroom soesje
Handgemaakte Bonbon
Appel-pecannoten cake
Mini aardbeien schelpje
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Tapas plankje, € 6.50 PP, minimaal 25 personen
Assortiment van:
Gemarineerde champignons
Seranoham
Plakjes fuet
Huisgemaakte tomatentapenande met Spaanse crackertjes
Aioli met dipstokjes
Knoflook garnalen
Gemarineerde olijven

Tafelgarnituur, minimaal 25 personen
Portie vers gebrande nootjes en huisgemaakte zoute koekjes
Plankje met div kaas en worst

€ 3,50 PP
€ 4.00 PP

Arrangement onbeperkt koffie, thee, assortiment sap en fris (max twee uur) € 6,50 PP
Arrangement onbeperkt koffie, thee, assortiment sap, fris, wijn en bier (max twee uur) € 8.00 PP
Prijs arrangement is exclusief toost.
Toost glas wijn of prosecco € 3.25 per glas.
Bediening
Per bediening per uur € 27.50, en voor minimaal 3 uur. Per 25 personen word in overleg één bediening
medewerker ingezet, dit is afhankelijk van het gekozen assortiment

Alle prijzen zijn incl. BTW en zijn geldig van 01-01-2022 tot 31-12-2022. Prijswijzigingen voorbehouden.

Voor bestellingen onder de € 200.00 komen er € 55.00 bezorgkosten bij.
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