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Foodbook Uitvaartstichting Hilversum 2019 
 

 

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 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Heerlijke cake van onze banketbakker keuze o.a. marmercake, chocolade cake en boeren cake. Ook kan er gekozen worden voor een heerlijk 
roomboter koekje.  
 
Bij dit arrangement schenken wij twee kopjes koffie of thee, dit arrangement kan uitgebreid worden met frisdrank. 
 
Prijs per persoon  € 5,50 per persoon 
Meerprijs frisdrank  € 1,05 per persoon 
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Arrangement B 

 

Een lekkere lunch met 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. 

Bij dit arrangement schenken wij twee kopjes koffie of thee, dit arrangement kan uitgebreid worden met frisdrank. 
 
Prijs per persoon  € 8,90 per persoon 
Meerprijs frisdrank  € 1,05 per persoon 
 

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

 
Ruim assortiment luxe zachte mini broodjes met luxe beleg o.a. gerookte zalm, carpaccio, boerenham, brie, Old 
Amsterdam, jong belegen, gebraden rosbief, tonijn en gebraden kipfilet en een mini krentenbollen besmeerd met 
roomboter, een bakje vers fruit. 
 
Bij dit arrangement schenken wij twee drankjes keuze uit koffie, thee, vruchtensappen en (karne)melk 
 
Prijs per persoon  € 13,60 per persoon 
Meerprijs frisdrank  €   1,05 per persoon 
 

De lunch kan worden uitgebreid met de volgende warme broodjes  

 Mini punt broodje warm gerookte schepzalm met wasabi crunch en limoen mayonaise  

 Mini puntje met van Dobben kroket  
 

Meerprijs supplement € 1,95 per stuk  
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Arrangement D 

 

Tijdens het borrelarrangement schenken wij diverse soorten drankjes 2 per persoon waarbij er keuze is 

uit: variëteit aan frisdranken, diverse soorten Schulp vruchtensappen en jus d’orange, wijnen; Heritage 

Chardonnay en Heritage Cabernet Sauvignon, diverse soorten flesjes bier 

In overleg kan het dranken assortiment worden uitgebreid.  

Op de beschikbare (sta)tafels plaatsen wij een assortiment nootjes en 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, brandnetelkaas, 

komijnekaas, Old Amsterdam en komkommer, snoeptomaat, radijs en paprika  

Prijs per persoon  € 10,25 per persoon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
Rosco Catering Hilversum, Nieuwe Havenweg 81C,  1216 BP HILVERSUM   tel: 035-2019629 

www.rosco-catering-hilversum.nl     info@rosco-catering-hilversum.nl 
 

Arrangement E 

 

Tijdens het borrelarrangement schenken wij diverse soorten drankjes 2 per persoon waarbij er keuze is 

uit: variëteit aan frisdranken, diverse soorten Schulp vruchtensappen en jus d’orange, wijnen; Heritage 

Chardonnay en Heritage Cabernet Sauvignon, diverse soorten flesjes bier 

In overleg kan het dranken assortiment worden uitgebreid.  

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

gemarineerde olijven, roomboter kaasstengeltjes en diverse soorten crudités met frisse yoghurt dip  

Onze gastvrouwen gaan 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  
 

Prijs per persoon  € 14,25 per persoon 
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Drinks & Food  (prijzen per stuk/per persoon, tenzij anders vermeld) 

 
 
Dranken              
Koffie, thee    € 2,30         
Frisdrank    € 2,30          
Vruchtensappen    € 2,80         
Rode wijn, witte wijn, rosé  € 3,30  
Prosecco    € 3,50         
Port, sherry    € 3,30      
Bier, flesje    € 2,65        
Binnenlands gedestilleerd   € 3,00         
Buitenlands gedestilleerd  € 4,50       
              
Broodjes             
Zacht bruin/wit broodje met           
divers beleg    € 2,60   
Luxe mini broodjes    € 2,60       
Harde luxe broodjes    € 3,45        
Luxe broodjes met vis  € 3,90         
Krentenbol met roomboter  € 1,80        
Luxe sandwich (2 puntjes)  € 2,90 
Boerensandwich    € 3,40 
Saucijzenbroodje (heel)  € 3,10 
Saucijzenbroodje (half)  € 1,60 
Broodje kroket   € 3,00 
 
Soepen 
Homemade verse soepen o.a. 
tomaten, champignons, 
groenten, pompoen en kippen € 3,40 
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Zoet assortiment   
Roomboterkoekje assorti   € 0,50 
Luxe koekjes assorti o.a. mergpijpje  
Boterkoek, bokkenpootjes, sprits   € 1,35 
Roomboter cake assorti    € 1,35 
Slagroomsoesjes mini   € 1,00 
Grote luxe koeken o.a. brownie, muffin,  
gevulde koek, boterkoek   € 1,55 
Spekkoek (bruine en of groene)  € 1,65 
Petitfour     € 2,35 
Luxe gebak assorti     € 3,65 
Zoete mini’s o.a. plaatcake,  
vruchtenschelpje, petitfour   € 2,35 
 

Hartige hapjes 
Mix van pinda’s en borrelnootjes   € 0,80 
Vers gebrande luxe noten   € 1,30 
Zoute koekjes ( 2 stuks p.p.)   € 0,80 
Bittergarnituur koud  
(kaas/worst, 2 stuks p.p.)    € 1,35 
Bittergarnituur warm  
(assorti gefrituurde hapjes 2 p.p.)  € 1,40 
Kwekkeboom bitterbal *   € 1,00 
Bladerdeeg hapjes assorti   € 1,00 
Tapas plankjes     € 2,35 
Knabbelplateau     € 2,35 
 
*10% van de bestelde bitterbalen vervangen wij voor een kaasvariant voor de vegetarische gasten. 
** Alle genoemde prijzen in dit foodbook zijn inclusief 9% of 21% BTW. 

 

 

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


 
Rosco Catering Hilversum, Nieuwe Havenweg 81C,  1216 BP HILVERSUM   tel: 035-2019629 

www.rosco-catering-hilversum.nl     info@rosco-catering-hilversum.nl 
 

Voorwaarden catering 

 In het Foodbook staan arrangementen opgenomen, deze kunnen als basis dienen; 

 Bij een arrangement gaat de catering uit van 2 consumpties per persoon, per uur dat er gebruik wordt gemaakt van een van de 

condoleanceruimten ná de uitvaart;  

 Losse prijzen gelden bij groepen groter dan 30 personen;  

 Het aangemeld aantal personen op het formulier voor de catering of het aantal personen dat per mail is doorgegeven is  het 

uitgangspunt voor de factuur, u kunt het formulier vinden op: http://uitvaartstichtinghilversum.nl/praktische-informatie/catering/; 

 Op het formulier voor de catering kan worden aangegeven naar wie de factuur moet worden toegezonden door de cateraar; het 

betalingstermijn hiervoor is 14 dagen;  

 Afwijkingen in het aantal consumpties en personen worden door de cateraar gesignaleerd en overlegd met de uitvaartverzorger, 

afwijkingen in aantal personen > 10% worden verrekend op basis van afgenomen consumpties;  

 Wanneer de arrangements duur afwijkt van de opgegeven tijd die de opdrachtgever heeft aangegeven berekenen wij het personeel en 

extra gedronken consumpties die buiten de arrangements duur vallen aan de opdrachtgever door (15 minuten voor eindtijd wordt dit 

overlegd met de uitvaartverzorger). 

 Na afloop van elke condoleance wordt bij afwijkingen het formulier met de registratie van consumpties afgetekend door de 

uitvaartverzorger;  

 Het communiceren van de juiste aankomsttijd in de condoleanceruimte en het definitieve aantal personen is de verantwoordelijkheid van 

de uitvaartverzorger. Indien hiervan afgeweken wordt, is zowel de cateraar als de Uitvaartstichting niet aansprakelijk voor de geleden 

schade; - De catering is in geval van nood ter plaatse, tijdens condoleances, bereikbaar op telefoonnummer: 0615367003 Dit nummer is 

dus NIET voor het doen van boekingen etc. 
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