
Consumptietarieven DNO en DNN 2021 *

Tarief, incl. 
BTW

Aanvullende toelichting

Dranken

koffie/thee/warme chocola 2,10

melk, karnemelk 1,55

Jus d'orange 2,25

verse jus d'orange 3,30

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

bier (flesje) 2,90

binnenlands gedistilleerd per glas 3,00

buitenlands gedistilleerd per glas vanaf 4,10

advokaat (met/zonder slagroom) 3,00

prosecco (per glas) vanaf 3,75

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

champenoise/cava per fles vanaf 17,00

frisdrank per flesje/blikje 2,20

Kurkengeld per fles 10,30

div. consumpties op verzoek, uitgeserveerd per stuk op aanvraag

Koek en cake

cake per plak 1,55

luxe koeken 2,55

mergpijpjes van der Linden 2,25

minimoorkopjes per stuk 1,90

mini-stroopwafel/koeken 1,85

opgemaakte koekjes 2,15

appelgebak van Kuijt 3,70

tom pouce 3,70

plak ontbijtkoek per stuk (met of zonder boter) 1,05

roomboterkoekje per stuk 0,65

puntje boterkoek 2,20

muffins 1,60

weesper mop per stuk 1,25

stroopwafel 2,05

glace 2,05

Spekkoek (min 15 pers. 2 stukjes) 1,55

slagroomsoesjes, per stuk 1,30

Gebak

gebak assorti vanaf 3,70

petit four 3,05

Chocolade

luxe bonbons per stuk vanaf 1,60

chocolaatjes assorti 1,25

Vanwege de maatregelen i.v.m. Corona gelden tijdelijke beperkingen, waardoor bepaalde consumptiegoederen 
of arrangementen tijdelijk niet beschikbaar zijn. Voor informatie over de beschikbaarheid van 

consumptiegoederen kunt u contact opnemen met de administraties van de gemeentelijke begraafplaatsen.
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Tarief, incl. 
BTW

Aanvullende toelichting

Broodjes e.d. en soep

belegde broodjes per stuk 3,05

luxe broodjes per stuk 4,05

bolletjes en sandwiches gemengd 3,35

sandwiches (2 driehoekjes) m/z korst 4,05

krentenbol per stuk 1,70

krentenbrood per stuk (met of zonder boter) 1,70

broodje kroket (van Dobbe) 3,70

saucijzenbroodje per stuk 2,90

kaasbroodje 3,20

luxe minibroodjes 3,10

luxe minilunch 11,30

kleine gemengde lunch 10,30

Spiesjes harde Haagse broodjes 8,75

soep per kom 4,65

Borrelhapjes

eenhapssaucijsjes per stuk 1,30

haring (4 stukjes) met garnituur 5,15

Bittergarnituur (5 stuks) 6,30

kaasschotel per persoon 3,60

bitterballen (portie á 5 stuks) 6,30

eenhaps kaasbroodje 1,55

gemengde nootjes per portie 3,05

zoute koekjes per stuk 0,65

zoute pinda's per portie 1,80

bladerdeeghapjes per stuk 1,95

crustini of canape per stuk 3,05

Amsterdamse schotel (min 25 pers) per pers. 3,60

Kaasstengels 2,00

Warme hapjes De Nieuwe Ooster 11,30 Niet verkrijgbaar op DNN
Etagere vegetarisch 46,25

Etagere De Nieuwe Ooster 61,70 Niet verkrijgbaar op DNN

Surinaamse/Indische broodjes en hapjes

pom/kipkerrie/sojakip 4,05

bakkeljauw 4,65

mini loempia 2,00

risolle 3,20

lemper 2,50

(kip)pasteitje 2,95

Yakitorispiesjes (minisate) 2,06

Gambaspiesjes 2,57

Samosa (kip, vega of lams) 2,67

- 2 -



Tarief, incl. 
BTW

Aanvullende toelichting

Catering arrangementen

Voorwaarden:
Minimale afname is 15 personen
Dranken worden 2x geserveerd
Bij afname > 15 personen wordt de pakketprijs als volgt berekend: aantal personen x prijs per stuk 

Arrangement: Traditie
Pakketprijs 

voor 15 pers.
 prijs per 

stuk 

Koffie/thee/fris incl.  1 plak cake 85,00€           5,67€            

Arrangement: Troost
Koffie/thee/fris: 1 petit-four, of luxe koek 102,50€         6,83€            

Arrangement: Tast Toe
Koffie/thee/fris/ : gemengd belegd broodje en sandwich 110,00€         7,33€            

Arrangement: Trek
Koffie/thee/fris/ : broodje kroket 115,00€         7,67€            

Arrangement: Toosten
Koffie/thee/fris/ bier/wijn:  bitterballen + Amsterdamse 
schotel 180,00€         12,00€          
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