
1

‘Na afloop samen 
napraten met 
een hapje en een 
drankje, dat vind 
ik fijn.’

Assortiment
hapjes en drankjes
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Gastvrij en goed verzorgd
Introductie

Wanneer iemand van wie u houdt overlijdt, moet 
u van alles regelen. Zo ook het samenzijn na af-
loop van de afscheidsdienst. In onze vestigingen 
doen we er alles aan om dit zo goed mogelijk 
voor u te verzorgen. Met onder andere een uit-
gebreid assortiment hapjes en drankjes uit eigen 
keuken. Graag helpen we u om van het afscheid 
een mooie herinnering te maken.  

Welkom
Steeds vaker vieren mensen het leven van een overleden 
dierbare tijdens de afscheidsdienst. Met een traan en een 
lach herdenken ze hun dierbare. In onze vestigingen is 
hiervoor alles aanwezig. Zo kunt u na afloop van de dienst 
rustig napraten en herinneringen ophalen in onze sfeer-
volle ontmoetingsruimtes. Dit alles onder het genot van 
een hapje en een drankje. In deze brochure leest u over 
ons uitgebreide assortiment. Uw uitvaartverzorger helpt u 
graag bij het maken van een keuze. 

Uitgebreide mogelijkheden
Of u nu kiest voor één van onze complete arrangementen 
of liever zelf iets samenstelt uit ons ruime assortiment: 
samen vinden we altijd een invulling die voldoet aan uw 
wensen. Van gebak met koffie en thee tot een uitgebreide 

lunch of borrel met hapjes. Op verzoek kunnen wij ook 
producten inkopen bij leveranciers uit de regio. Zoals bij 
de plaatselijke  bakker of traiteur. Voor de voorbereidingen 
en het serveren berekenen wij een toeslag. Uw uitvaartver-
zorger kan u hier meer over vertellen. 

Dieetwensen
Natuurlijk houden we graag rekening met bepaalde 
dieetwensen. U kunt dit vooraf aangeven. In overleg 
serveren we eten dat vrij is van bijvoorbeeld gluten of 
lactose.

Zelfgemaakte etenswaren
Vanwege voedselveiligheid en warenwettelijke regels is het 
niet mogelijk om eigen etenswaren mee te brengen en te 
serveren in onze crematoria. 

Uit eigen keuken
Onze medewerkers bereiden alle producten in onze 
eigen keuken.
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Menukaart
Geheel naar eigen wens

Was oma een echte zoetekauw? Hield vader 
vooral van borrelhapjes? Onze menukaart biedt 
u alle vrijheid om aan te sluiten bij wie de over-
ledene was en waar hij of zij van hield. Van een 
hartig hapje bij de borrel tot cake bij de koffie en 
van een kopje soep tot een luxe belegd broodje. 

 
De prijzen op de menukaart zijn per persoon, portie of consump-
tie, tenzij anders vermeld. Mist u iets of heeft u speciale wensen? 
Overleg dan met uw uitvaartverzorger over de mogelijkheden. 

Zoet

Variatie van verse vlaaien 
van onze banketbakker   € 2,50

Variatie van verse luxe vlaaien 
van onze banketbakker    €   2,75

Tipje slagroom    € 0,35

Met slagroom gevulde soes 
overgoten met chocolade  €   2,85

Variatie van luxe koeken   € 1,45

Variatie van roombotercake  € 1,15

Luxe roomboterkoekjes
per portie van 2 stuks   € 0,35

Variatie van gevulde Belgische bonbons 
van witte, pure en melk chocolade € 1,10

Variatie van mini muffins
per portie van 2 stuks   € 1,50

Variatie van petit fours van 
bavarois en witte, pure en melk chocolade € 1,70

Variatie van warm zoete broodjes 
met diverse toppings   € 1,25

Brood

Belegde zachte broodjes
Een variatie van rijk belegde 
zachte broodsoorten met 
diverse vlees- en kaassoorten € 2,50

Belegde stokbroodjes
Een variatie van rijk belegde stokbroden 
met diverse vlees- en kaassoorten € 3,25

Klimaatneutrale koffie
Koffie telen, verwerken en trans-
porteren kost energie. Hierbij 
komt CO2 vrij. Om de uitstoot 
van CO2 te beperken serveren 
wij in al onze vestigingen kli-
maatneutrale koffie. Zo werken 
we samen aan een beter milieu.
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Tortilla wraps
Eigen gemaakte tortilla wraps 
met diverse luxe vlees-, vis- en kaassoorten € 2,25

Sandwiches
Heerlijk vers Hollands donker of maisbrood 
met diverse luxe vlees-, vis- en kaassoorten € 1,85

Broodje kroket
Zacht broodje met een 
goed gevulde rundvlees kroket € 3,75

Hartig

Mini worstenbroodje   € 1,50

Worstenbroodje   € 2,65

Vers afgebakken roomboter 
saucijzenbroodje   € 2,90

Goed gevulde rundvlees kroket € 1,75

Borrelgarnituur

Nootjes en luxe zoutjes   € 1,25

Warme bladerdeeghapjes met 
vlees- en kaasvulling
per portie à 2 stuks   € 1,75

Variatie van blokjes jonge kaas, 
old Holland en worst met mosterdsaus  € 1,80

Echte Kwekkeboom rundvlees bitterballen, 
per portie van 2 stuks   € 2,20

Variatie van warme snacks met 
mosterd en sweet chilisaus, 
per portie van 3 stuks   € 2,05 

Soepen
met stokbrood en kruidenboter

Heldere rundvleesbouillon met 
verse groenten en vleesballetjes € 3,35

Rijkgevulde tomaten-crémesoep 
met vleesballetjes   € 3,35

Soep van het seizoen   € 3,35

Liever een vegetarische of glutenvrije soep? Geef dit aan ons 
door, dan houden we daar rekening mee.

Dranken

Koffie   € 2,05

Thee   € 2,05

Frisdrank   € 2,05

Vruchtensap   € 2,05

Melk   € 2,05

Bier   € 2,70

Huiswijn wit, droog of zoet  € 3,45

Huiswijn rosé   € 3,45

Huiswijn rood   € 3,45

Prosecco   € 3,65

Drankarrangementen 

Koffie, thee en water   € 4,50

Bier, wijn en fris:
  per persoon per uur € 10,00
  per persoon per half uur € 5,90

Arrangementen
U kunt ook kiezen voor één van onze vier geheel 
verzorgde arrangementen. U vindt deze op de 
volgende pagina’s.
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Arrangementen
Tot in de puntjes verzorgd

In onze vestigingen kunt u kiezen uit een viertal 
arrangementen. Van een traditioneel arrange-
ment met zachte broodjes tot een luxe zoet 
arrangement met prosecco. U hoeft nergens 
over na te denken en u betaalt een vaste prijs per 
persoon. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe 
bent. 

Traditioneel arrangement

Het traditionele arrangement bestaat uit een variatie van 
rijk belegde zachte broodsoorten met diverse vlees- en 
kaassoorten. Een kop heldere of gebonden soep of een 
hartige of zoete snack voegt u eenvoudig toe. Bij dit 
arrangement serveren wij onbeperkt koffie, thee en water.

Prijs per persoon € 9,95
Meerprijs kop soep + € 2,95
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Ambachtelijk arrangement

In het ambachtelijke arrangement vindt u rijk belegde 
stokbroden en zachte broodsoorten met diverse vlees- en 
kaassoorten, eigen gemaakte tortilla wraps en een kop 
heldere of gebonden soep. Dit arrangement kunt u naar 
wens aanvullen met bijvoorbeeld een hartige snack. Bij dit 
arrangement serveren wij onbeperkt koffie, thee en water.

Prijs per persoon € 13,45
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Zoet arrangement

Liever geen traditioneel arrangement met broodjes maar 
iets zoets? Kies dan voor het zoet arrangement. Dit 
arrangement is geschikt voor ieder moment van de dag. 
Het bestaat uit diverse zoete lekkernijen zoals Belgische 
bonbons, petit fours van witte, pure en melk chocolade 
en gevulde zoete warme broodjes met diverse toppings. 
Hierbij serveren wij een glas prosecco en onbeperkt 
koffie, thee en water. 

Prijs per persoon € 12,90
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Borrelarrangement

Het borrelarrangement bestaat uit diverse borrelhapjes, 
zoals warme bladerdeeghapjes, borrelsnacks, kaasblokjes 
en worst geserveerd met mosterd en sweet chilisaus. Bij 
dit arrangement serveren wij diverse drankjes naar keuze. 

Prijs per persoon € 11,95
Meerprijs kop soep + € 2,95
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Kinderarrangement

Speciaal voor de kinderen hebben wij een kinderarrange-
ment. Dit arrangement bestaat uit een kleurrijke box 
met daarin een kleurplaat, setje kleurpotloden, een zacht 
broodje en broodbeleg naar keuze. Wij serveren deze box 
met een flesje drinken. 

Prijs per kind € 2,50

Speciaal voor kinderen
Een klein arrangement
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Voor een sfeerimpressie of een kijkje in één van 
onze locaties, kijk op www.dela.nl

Wilt u graag meer informatie of een advies op 
maat? Neem dan contact met ons op.  
Uw uitvaartverzorger helpt u graag verder.

Melden en reserveren: 040 260 16 74. Bereikbaar 7 dagen 
per week van 07.00 uur tot 22.30 uur.

www.dela.nl

Meer informatie
Contactgegevens
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