Prijzenlijst Catering ‘’De Sûkerei’’
2022
Contactgegevens:

Legenda:

E-mail: lac.itlânlibben@gmail.com

p.p.: per persoon

Tel : 06-23898138

p.st.: per stuk

Tel Sûkerei : 0511-420936

nb: fouten en prijswijzigingen
voorbehouden

Prijslijst catering van toepassing bij groepen vanaf
15 personen.

Prijzen incl. btw

Koffie/Thee met gebak
Consumptie:

Prijs in €:

2x Koffie/thee met oranjekoek
Optie 2: met gesorteerd gebak

€6,50 p.p
€7,25 p.p

Consumpties
Koffie/Thee

€2,50 p.p

Frisdrank; Cola, Cola Light, Rivella, Casis, Sinas, 7Up, Ijsthee, Dubbel fris

€2,50 p.p

Jus d’orange

€2,75 p.p
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Consumpties
Consumpties:

Prijs in €:

Heineken bier (flesje 33cl)

€3,50 p.p

Gedestilleerde dranken; Rode wijn, Droge witte
wijn, Zoete witte wijn, Rosé wijn, Berenburg

€3,75 p.p

Advocaat met slagroom

€4,00 p.p

Borrelhapjes
Nootjes, zoutjes en chips; pinda’s en een
combinatie van verschillende zoutjes

€0,75 p.p

Koude hapjes: Kaas, worst, komkommer, e.d.

€2,75 p.p

Bitterbalgarnituur

€3,75 p.p

Koffietafels
Koffietafel 1:
Soep met stokbrood en kruidenboter,
Krentenbrood/ suikerbrood, roggebrood,
beschuit, Div. broodjes (wit/bruin, croissants,
kaizerbroodjes), 2 soorten boter, kaas, ham,
kipfilet, kruidkaas en zoetbeleg.
Inclusief: kan koffie, thee, melk en karnemelk

€16,50 p.p

Koffietafel 2:
Idem koffietafel 1 + Div. soorten fruit en salades

€20,00 p.p

Extra’s
Kroketten

€1,50 p.p

Broodjes kroket

€2,50 p.p
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Diverse Buffetten
Buffetten:

Prijs in €:

Buffet 1: Het salade buffet
3 verschillende salades, soep met stokbrood en
kruidenboter

€15,25 p.p

Buffet 2: Soepbuffet
2 verschillende soepen met stokbrood (wit/bruin
en focaccia en kruidenboter + een kaasplank

€14,95 p.p

Buffet 3: Stamppotbuffet
3 soorten stamppot + 3 vleessoorten

€17,50 p.p

Buffet 4: Tappasbuffet (koud)
Soep met stokbrood en kruidenboter,
Diverse: olijven, gevulde eieren, div. wraps, div.
salades, kaasplankje, etc.

€14,25 p.p

Buffet 5: 11-steadentocht buffet
Kop snert met roggebrood en spek + een broodje
kaas/ham

€8,25 p.p

De Sûkerei special
Dessert buffet: It âld frysk Sûkerei buffet
Rijstenpap, Gortenpap, Havermoutpap,
Custardpudding
Inclusief: stroop, bruine suiker en aardbeiensaus

€7,95 p.p

Desserts
Yoghurt met vruchten

€2,75 p.p

Coupe ijs met vruchten

€4,25 p.p

ijstaart

€3,75 p.p
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