
Privaatrechtelijke tarieven De Nieuwe Ooster 2019

(de tarieven zijn incl. 9 of 21% BTW)

Consumpties aula De Nieuwe Ooster

2019 incl  btw

Dranken 

801 koffie/thee/warme chocola € 2,10

802 melk/ karnemelk € 1,55

806 jus d'orange € 2,25

812 verse jus d'orange € 2,30

817 soep vanaf 15 personen per persoon € 4,65

850 wijn, port, sherry ed. per glas € 3,50

851 bier (flesje) € 2,90

852 Hollands gedistilleerd per glas € 3,00

853 buitenlands gedestilleerd per glas vanaf € 4,10

858 advokaat (met/zonder slagroom) € 3,00

859 prosecco (per glas)  vanaf € 3,75

867 champagne (moët ed.) per fles vanaf € 75,00

868 champenoise/cava per fles vanaf € 17,00

870 frisdrank (per flesje/blikje) € 2,20

koekjes en cake

804 minimoorkopjes per stuk € 1,90

807 weesper mop per stuk € 1,25

808 luxe koeken € 2,55

810 cake per plak € 1,55

811 roomboterkoekjes per stuk € 0,65

818 slagroomsoesjes (mini) € 1,30

829 puntje boterkoek € 2,20

845 tompouce € 3,70

854 mini-stroopwafel/koeken € 1,85

855 stroopwafel € 2,05

871 opgemaakte koekjes € 2,15

872 glacé € 2,05

873 spekkoek (minimum 15 personen )  pp € 1,55

gebak

813 petit four/harde bodem/cakebodem € 3,05

815 gebak assorti/vlaai  vanaf € 3,70

844 appelgebak van Kuijt € 3,70

849 mergpijpjes van van der Linden € 2,25

chocolade

819 luxe bonbons € 1,60

834 chocolaatjes assorti € 1,25

broodjes e.d. 

805 luxe minibroodjes € 3,10

820 belegde broodjes per stuk € 3,05



821 luxe broodjes per stuk € 4,05

822 bolletjes en sandwiches gemengd € 3,35

823 Engelse sandwiches/sandwich met korst € 4,05

824 krentenbol per stuk € 1,70

825 krentenbrood p.s. (met of zonder boter) € 1,65

826 plak ontbijtkoek p.s (met of zonder boter) € 1,02

828 saucijzenbroodje ( van de banketbakker) € 2,90

836 kaasbroodje (van de banketbakker) € 3,20

847 broodje kroket ( van Dobbe) € 3,70

borrelhapjes

827 eenhapssaucijsjes per stuk € 1,30

830 gemengde nootjes per portie € 3,05

831 zoute koekjes per stuk € 0,65

832 zoute pinda's per portie € 1,80

833 bitterballen (5 stuks per portie) € 6,30

838 eenhaps kaasbroodje € 1,55

839 kaasschotel p.p. (vanaf 10 pers) € 3,60

840 bladerdeeghapjes per stuk € 1,95

841 crostini' of canape € 3,05

843 Amsterdamse schotel (min.10 p) p.p. € 3,60

848 bittergarnituur (5 stuks per portie) € 6,30

857 haring ( 4 stukjes) met garnituur € 5,14

892 Warme hapjes 'De Nieuwe Ooster' € 11,30

895 Yakitorispiesjes (gemarineerde minisaté) € 2,06

896 Gambaspiesje € 2,55

897 Samosa ( kip, vege, of lams ) € 2,65

Surinaamse/indische broodjes en hapjes

880 Pom / kipkerrie / soja kip € 4,05

881 Bakkeljauw € 4,65

882 mini loempia € 2,00

883 risolle € 3,20

884 lemper € 2,50

885 (kip) pasteitje € 2,95

kleine lunch

877 luxe minilunch € 11,30

878 kleine gemengde lunc € 10,30

879 spiesje van harde Haagse broodjes € 8,75

890 Etagère Vegetarisch  € 46,25

891 Etagère 'De Nieuwe Ooster" € 61,70

NB. Het zelf meenemen (of buiten De Nieuwe Ooster om

bestellen) van consumpties is niet toegestaan.


