Consumptietarieven De Nieuwe Noorder 2020
(de tarieven zijn incl. 9 of 21% BTW)

2020
Dranken
koffie/thee/warme chocola
melk/ karnemelk
jus d'orange
verse jus d'orange
wijn, port, sherry ed. per glas
bier (flesje)
Hollands gedistilleerd per glas
buitenlands gedestilleerd per glas vanaf
advokaat (met/zonder slagroom)
prosecco (per glas) vanaf
champagne (moët ed.) per fles vanaf
champenoise/cava per fles vanaf
frisdrank (per flesje/blikje)
Kurkengeld per fles
Div. consumpties op verzoek, uitgeserveerd p.s.
Koek en cake
cake per plak, afname is per cake (15 plakjes)
luxe koeken
minimoorkopjes per stuk
moorkop groot per stuk
muffins

€ 2,10
€ 1,55
€ 2,25
€ 3,30
€ 3,50
€ 2,90
€ 3,00
€ 4,10
€ 3,00
€ 3,75
€ 75,00
€ 17,00
€ 2,20
€ 10,30
op aanvraag

€ 1,55
€ 2,55
€ 1,90

€ 3,00

slagroomsoesjes (mini)
puntje boterkoek
mini-stroopwafel/koeken
stroopwafel
opgemaakte koekjes
glacé
spekkoek (minimum 15 personen ) pp
slagroomsoesjes normaal/mini
slagroomsoesjes groot
glacé (mini)
gevulde koek van banketbakker (mini)

€ 1,60
€ 0,65
€ 1,30
€ 2,20
€ 1,85
€ 2,05
€ 2,15
€ 2,05
€ 1,55
€ 1,30
€ 2,35
€ 0,82
€ 1,65

gebak
petit four/harde bodem/cakebodem
gebak assorti/vlaai/appelgebak/tompouce vanaf

€ 3,05
€ 3,70

roomboterkoekjes p.s. afname per pak (25 stks)

chocolade
luxe bonbons per stuk vanaf
chocolaatjes assorti

1,60
1,45

broodjes e.d.
luxe minibroodjes
belegde broodjes per stuk
luxe broodjes per stuk
Engelse sandwiches (2 drie hoekjes) m/z korst
krentenbol per stuk
mini krentenbol
krentenbrood p.s. (met of zonder boter)
saucijzenbroodje ( van de banketbakker)
kaasbroodje (van de banketbakker)
broodje kroket ( van Dobbe)
soep vanaf 15 personen per kom

€ 3,10
€ 3,05
€ 4,05
€ 4,05
€ 1,70
€ 1,25
€ 1,70
€ 2,90
€ 3,20
€ 3,70
€ 4,65

borrelhapjes
eenhapssaucijsjes per stuk
gemengde nootjes per portie
zoute koekjes per stuk
zoute pinda's per portie
bitterballen (5 stuks per portie)
eenhaps kaasbroodje
kaasschotel p.p. (vanaf 10 pers)
bladerdeeghapjes per stuk
crostini' of canape
Amsterdamse schotel (min.10 p) p.p.
bittergarnituur (5 stuks per portie)
haring ( 4 stukjes) met garnituur
Kaasstengels

€ 1,30
€ 3,05
€ 0,65
€ 1,80
€ 6,30
€ 1,55
€ 3,60
€ 1,95
€ 3,05
€ 3,60
€ 6,30
€ 5,15
€ 2,00

Surinaamse/indische broodjes en hapjes
Pom / kipkerrie / soja kip
Bakkeljauw
mini loempia
risolle
lemper
(kip) pasteitje

€ 4,05
€ 4,65
€ 2,00
€ 3,20
€ 2,50
€ 2,95

Serveer kosten kunnen berekend worden

in overleg

Het zelf meenemen (of buiten De Nieuwe Noorder om

bestellen) van consumpties is niet toegestaan.
Wilt u andere consumpties dan bovenstaande
bestellen? Dan kan dit in overleg.

