
Privaatrechtelijke tarieven/ Consumpties  2018

dranken 
koffie/thee/warme chocola 2,05€        
wijn, port, sherry ed. per glas 3,50€        
bier (flesje) 2,90€        
Hollands gedistilleerd per glas ( jenever, vieux, adenz) 2,85€        
advocaat 3,00€        
buitenlands gedestilleerd per glas vanaf                                                                                                                                                 4,10€        
frisdrank per flesje 2,15€        
jus d'orange per glas 2,20€        
verse jus d'orange per glas 3,25€        
champagne (moët ed.) per fles vanaf                                                                                                                                               75,00€      
champenoise/cava per fles vanaf 17,00€      
prosecco (per glas) vanaf 3,75€        
soep  (vanaf 15 personen) 4,50€        
melk/ karnemelk 1,50€        
koekjes en cake
cake per plak, huisgebakken 1,50€        
minimoorkopjes per stuk 1,85€        
slagroomsoesjes per stuk 1,25€        
roomboterkoekjes per stuk 0,60€        
mini-stroopwafel/koeken 1,80€        
weesper mop per stuk 1,20€        
luxe koeken 2,50€        
stroopwafel 2,00€        
puntje boterkoek 2,15€        
tompouce 3,60€        
halve tompouce 2,60€        
glacé 2,00€        
spekkoek (minimum 15 personen )  pp 1,50€        
opgemaakte koekjes/friandises 2,10€        

gebak
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petit four ( cakedeeg) 2,95€        
petit four ( hard Wener deeg) 2,95€        	
Vlaai 3,60€        
verschillend gebak ( appelpunten, slagroomgebak enz) 3,60€        
appelgebak van Kuijt ( op speciaal verzoek) 3,60€        
mergpijpjes van van der Linden 2,20€        

chocolade
luxe bonbons per stuk vanaf 1,55€        
luxe bonbons van Stam per stuk 1,80€        
chocolaatjes assorti 1,20€        

broodjes e.d. 
belegde broodjes per stuk ( gemende broodjes belegd met kaas en vleeswaren) 2,95€        
luxe broodjes per stuk ( gemengde broodjes met zalm, paling, rosbief e.s.) 3,95€        
luxe Engelse sandwiches witbrood zonder korst, luxe belegd met kaas, vis en vlees    (2 dubbele driehoekjes) 3,95€        
sandwiches met korst, wit-, mais -en volkorenbrood, luce belegd  met kaas, vis en vlees ( 2 dubbele driehoekjes) 3,95€        
bolletjes en sandwiches gemengd, wit en bruin met kaas en vleeswaren p.p 3,25€        
luxe minibroodjes 3,00€        
broodje kroket ( van Dobbe) 3,60€        
krentenbrood per stuk (met of zonder boter) 1,60€        
plak ontbijtkoek  (met of zonder boter) 1,00€        
krentebol 1,65€        
mini krentenbol 1,20€        
kaasbroodje 3,10€        
saucijsenbroodje 2,75€        
kaasstengel groot 2,80€        

kleine lunch
luxe minilunch : volkoren  sandwich, 2 bolletjes, kleine muffins en fruit 11,00€      
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kleine gemengde lunch : volkoren sandwich, 2 bolletjes, 2 wrapjes 10,00€      
spiesje van 3 harde Haagse broodjes : parmaham, rucola /mozzarela, tomaat/ zalm en roomkaas 8,50€        

borrelhapjes   koud
gemengde nootjes per portie ( 6 tot 8  personen) 3,00€        
zoute koekjes per stuk 0,60€        
zoute pinda's per portie ( 6 tot 8 p) 1,75€        
crostini' of canape 3,00€        
Amsterdamse schotel (min 25 pers) pp 3,30€        
kaasschotel per persoon 3,30€        
haring ( in 4 dubbele  stukjes) met garnituur 5,00€        

borrelhapjes   warm
Yakitorispiesjes (gemarineerde minisaté) 2,00€        
Gambaspiesje 2,50€        
Samosa ( kip, vege, of lams ) 2,50€        
eenhapssaucijsjes per stuk 1,25€        
eenhaps kaasbroodje 1,60€        
bittergarnituur (5 stuks ) per portie 6,10€        
bitterballen (5 stuks ) per portie 6,10€        
bladerdeeghapjes per stuk 1,90€        
Warme hapjes 'De Nieuwe Ooster'  bestaande uit: 11,00€      
yakitori, kleine quiche geitenkaas, garnalenspiesje, kleine met gehakt gevulde paprika, met mozzarella gevuld tomaatje

                                     Etagère's ( 10 tot 15 pers)
Etagère Vegetarisch  45,00€      
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                                 crudités met dipsausjes, gevulde eitjes, kaasblokjes,gevulde pepadews, dolma's, 

                                 olijven en peperje met roomkaas

Etagère 'De Nieuwe Ooster" 60,00€      
                                kaas en wordt, canape's, dadels met roomkaas, tomaatjes met crabsalade, gevulde eitjes, 

                              met roomkaas  pasteibakje met verschillende mousses,mozzarellaspiesje en 

                              pan tostado met carpaccio en rucola 

Surinaamse/indische broodjes en hapjes
Pom / kipkerrie / soja kip 3,95€           

Bakkeljauw 4,50€           

mini loempia 1,95€           

risolle 3,10€           

lemper 2,45€           

(kip) pasteitje 2,85€           

andere hapjes/broodjes op aanvraag

NB		Wilt	u	andere	consumpties	dan	bovenstaande	laten	bestellen?		
Dit	is	uitsluitend	toegestaan	indien	deze	via	onze	huisleverancier	besteld	.	De	prijs	hiervan	kan	relatief	hoog	

uitvallen.	Het	is	belangrijk	uw	opdrachtgever	hiervan	op	de	hoogte	te	brengen.	

Het	zelf	meenemen	(of	buiten	De	Nieuwe	Ooster	om	bestellen)	van	consumpties	is	NOOIT	toegestaan


