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Foodbook Uitvaartstichting Hilversum 2016 

 
 
Rosco Catering Hilversum heeft in samenwerking met Uitvaartstichting Hilversum de volgende 5 

basis arrangementen samengesteld. De prijzen van onderstaande arrangementen zijn gebaseerd 
op 1 uur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Arrangement A: 
 
Dit arrangement bestaat uit: 

 

 2 kopjes koffie of thee  

 

 Plak roomboter cake naar keuze o.a. marmercake, chocolade cake en boeren cake. Ook 

kan er gekozen worden voor een heerlijk roomboter koekje van onze banketbakker  

 
Bovenstaand arrangement kan worden aangeboden voor € 5.- per persoon. 
 

 

   
 
Arrangement B: 
 

Dit arrangement bestaat uit: 
 

 2 kopjes koffie of thee 
 

 2 zacht gesorteerde broodjes o.a. wit/bruin sesam en maanzaad de broodjes worden 

besmeerd met roomboter en belegd met o.a.: Boeren ham, gebraden rosbief, Beemster 
kaas, gebraden kiprollade, roombrie, ossenworst, cervelaat, jong belegen kaas en runder 
rookvlees. 

 
De broodjes worden op trendy witte schalen in buffetvorm gepresenteerd. Ook kunnen de 
broodjes op etagères per tafel worden verzorgd.  

 
Bovenstaand arrangement kan worden aangeboden voor € 8.25 per persoon.  

http://www.rosco-catering-hilversum.nl/
mailto:info@rosco-catering-hilversum.nl


 

Rosco Catering Hilversum, Rading 1,  1231 KB Loosdrecht   tel: 035-6559124  
www.rosco-catering-hilversum.nl     info@rosco-catering-hilversum.nl 

 

 

   
 

Arrangement C: 
 

Dit borrel arrangement bestaat uit: 
 
Vanaf de bestaande bar verzorgen wij de volgende dranken ook gaan wij hier mee rond: 

 

 Variëteit aan frisdranken 

 Diverse soorten Schulp vruchtensappen en jus d’orange 

 Rode & witte wijn 

 Diverse soorten flesjes bier 

 
In overleg kan het dranken assortiment worden uitgebreid. We gaan uit van 2 drankjes per 
persoon. 

 
Op de beschikbare (sta)tafels plaatsen wij: 
 

 Assortiment nootjes 

 Roomboter zoute koekjes 
 

Ook gaan wij rond met een assortiment kaas/worst en rauwkost bestaande uit o.a. 
 

 Amsterdamse ossenworst 

 Boeren metworst 

 Biologische leverworst 

 Home made gehaktballetjes 

 Brantnetelkaas 

 Komijnekaas 

 Old Amsterdam  

 Komkommer, snoeptomaat, radijs en paprika  

 
Bovenstaand arrangement kan worden aangeboden voor € 9.50 per persoon. 
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Arrangement D: 
 
Dit borrel arrangement bestaat uit: 

 
Vanaf de bestaande bar verzorgen wij de volgende dranken ook gaan wij hier mee rond: 
 

 Variëteit aan frisdranken 

 Diverse soorten Schulp vruchtensappen en jus d’orange  

 Rode & witte wijn 

 Diverse soorten flesjes bier 

 

In overleg kan het dranken assortiment worden uitgebreid. We gaan uit van 2 drankjes per 
persoon. 
 

Op de beschikbare (sta)tafels plaatsen wij een trendy plateau gevuld met o.a. 
 

 Vers gebrande nootjes 

 Gemarineerde olijven 

 Roomboter kaasstengeltjes 

 Diverse soorten crudités met frisse yoghurt dip  

 
Ook gaan we rond met de volgende luxe hapjes (2 p.p.)  

 

 Spiesjes van mozzarella, tomaat, olijf en basilicum 

 Wrapje gerookte zalm komkommerdille crème en wasabi crunch  
 Toast met rundercarpaccio, Parmezaan en truffel mayonaise 

 Amsterdamse ossenworst met rode ui, peterselie en piccalilly dip  

 Gevuld eitje new style 

 Puntje cervelaat met pittige peppadew  

 Puntje kaas, chorizo en gemarineerde olijf  

 Toast met makreel, limoen koriander mayonaise  

 

Bovenstaand arrangement kunnen wij aanbieden voor € 12.50 per persoon. 
 
Arrangement E: 

 
Dit arrangement bestaat uit een ontvangst en een borrel/lunch na afloop van de dienst.  
 

Ontvangst bestaande uit: 
 

 2 kopjes koffie of thee 

 Plak roomboter cake  

 

Na afloop bieden we de keuze uit een smaakvolle lunch of een borrel arrangement: 
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Lunch zal bestaan uit: 
 

 2 dikke mikken (grote sneeën brood) belegd met diverse soorten luxe vleeswaren en 

kazen. De sneeën brood worden voorzien van een trendy garnering 

 Stukje fries suikerbrood of mini krentenbolletje besmeerd met roomboter  

 Mini bolletje belegd met diverse soorten gerookte vis o.a. zalm, makreel, forel en 

garnaaltjes  

 Stukje handfruit 

 Melk, Karnemelk en jus d’orange  

 
De lunch kan worden uitgebreid met de volgende warme broodjes (supplement van € 1.75 per 

stuk)  
 

 Mini punt broodje warm gerookte schepzalm met wasabi crunch 

 Mini punt broodje home made pulled pork met smoky barbecue saus en coleslaw  

 

 
 
Borrel zal bestaan uit: 

 
Vanaf de bestaande bar verzorgen wij de volgende dranken ook gaan wij hier mee rond: 
 

 Variëteit aan frisdranken 

 Diverse soorten Schulp vruchtensappen en jus d’orange  

 Rode & witte wijn 

 Diverse soorten flesjes bier 

 

In overleg kan het dranken assortiment worden uitgebreid. We gaan uit van 2 drankjes per 
persoon. 
 

Op de beschikbare (sta)tafels plaatsen wij een trendy plateau gevuld met o.a. 
 

 Vers gebrande nootjes 

 Gemarineerde olijven 

 Roomboter kaasstengeltjes 

 Diverse soorten crudités met frisse yoghurt dip 
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Ook gaan we rond met de volgende luxe hapjes (2 p.p.)  

 

 Spiesjes van mozzarella, tomaat, olijf en basilicum 

 Wrapje gerookte zalm komkommerdille crème en wasabi crunch  
 Toast met rundercarpaccio, Parmezaan en truffel mayonaise 

 Amsterdamse ossenworst met rode ui, peterselie en piccalilly dip  

 Gevuld eitje new style 

 Puntje cervelaat met pittige peppadew  

 Puntje kaas, chorizo en gemarineerde olijf  

 Toast met makreel, limoen koriander mayonaise  

 

Bovenstaand arrangement kunnen wij aanbieden voor € 17.50 per persoon.  
 
Assortiment: 

 
Uiteraard is ons assortiment nog vele malen groter dan dat wij in 5 arrangementen kunnen laten 
zien. Hierbij kunt u denken aan. 

 

 Diverse soorten koekjes, gebak, petitfour 

 Verschillende soorten broodjes, sandwiches, mini broodjes of mini broodjes gepresenteerd 

op prikker 

 Groot assortiment buffetten en maaltijden 

 Hapjes variërend van kaas/worst tot luxe amuses  

 
Arrangementen: 

 
Bovenstaande arrangementen zijn te bestellen vanaf 20 personen. is het minder dan 20 personen 
dan worden de arrangementen in overleg met u aangepast.  

 
Contact gegevens:  
 

Rosco Catering Hilversum is tijdens kantoor uren te bereiken op 035-6559124  
Buiten kantoor uren kunt ons bereiken op 06-41529578. 
Of per mail naar: info@rosco-catering-hilversum.nl  
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