
Consumptietarieven DNO/ DNN per  1-12-2022, incl. BTW

omschrijving

Tarieven per 

1-12-2022

koffie/thee 2,30€              

melk, karnemelk 1,75€              

frisdrank per flesje/blikje 2,60€              

Jus d'orange 2,60€              

verse jus d'orange 3,70€              

bier 0.0 (flesje) 3,20€              

Prosecco alcohol vrij ( minimaal 1 fles afname) per glas 4,25€              

bier (flesje) 3,20€              

Hollands gedistilleerd per glas 4,10€              

Advokaat* (met/zonder slagroom) 4,10€              

wijn, port, sherry ed. per glas 4,00€              

Prosecco* (per glas, minimale afname 1 fles) vanaf 4,70€              

Champagne* (Moët ed.) per glas 13,75€            

Champenoise/cava per fles vanaf 18,70€            

Champenoise/cava* per glas 4,70€              

buitenlands gedestilleerd per glas vanaf 5,50€              

Kurkengeld per fles 30,00€            
div. consumpties op verzoek, uitgeserveerd per stuk 60,00€            

muffins 2,00€              

mini moorkopjes per stuk 2,50€              

weesper mop per stuk 1,50€              

luxe koeken 2,85€              

cake per plak 1,80€              

roomboterkoekje per stuk (minimale afname is per pak: 23 stuks) 0,75€              

petit four 4,00€              

Holtkamp petit four Francais vervallen

gebak assorti vanaf 4,25€              

slagroomsoesjes, per stuk 1,75€              

luxe bonbons per stuk vanaf 1,80€              

puntje boterkoek 3,00€              

chocolaatjes assorti 1,40€              

appelgebak van Kuijt (alleen DNO) 4,50€              

mergpijpjes van der Linden 3,60€              

Spekkoek (min 15 pers. 2 stukjes) 2,00€              

luxe minibroodjes 3,25€              

belegde broodjes per stuk 3,40€              

luxe broodjes per stuk 4,30€              

bolletjes en sandwiches gemengd 4,30€              

sandwiches (2 driehoekjes) m/z korst 4,30€              

krentenbol per stuk (met boter op verzoek) 1,90€              

kaasbroodje 3,60€              

eenhaps kaasbroodje 1,85€              
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broodje kroket 4,50€              

pom/kipkerrie/sojakip 5,70€              

bakkeljauw 5,80€              

eenhapssaucijsjes per stuk 1,70€              

saucijzenbroodje per stuk 3,60€              

gemengde nootjes per portie 3,25€              

zoute koekjes per stuk (minimale afname is per pak: 23 stuks) 0,80€              

zoute pinda's (per portie van 5 stuks) 2,20€              

bitterballen (per portie van 2 stuks)** 2,70€              

Vega bitterballen (per portie van 2 stuks)** 2,70€              

Old Amsterdam kaasballen (per portie van 2 stuks) 2,70€              

Kaasblokjes (per 3 blokjes) 3,90€              

gefrituurde kaasstengels (Bij DNN niet gefrituurd) 2,30€              

bladerdeeghapjes per stuk 2,30€              

luxe hapjes crustini of canape per stuk 5,30€              

Amsterdamse schotel (min.25 p afname,per portie 3 stks) 3,90€              

Bittergarnituur (2 stuks)** 2,70€              

mini loempia 2,20€              

risolle 3,40€              

lemper 2,90€              

(kip)pasteitje 3,50€              

Vegetarisch pasteitje 3,50€              

Etagere vegetarisch (diverse hapjes) 52,50€            

Etagere De Nieuwe Ooster (alleen DNO) 70,00€            

Yakitorispiesjes (minisate) 2,30€              

Gambaspiesjes 3,00€              

Samosa (kip, vega of lams) 3,00€              

Overige, prijs op aanvraag

Gewijzigd van 5 stuks naar 2 stuks 

* Minimale afname 1 fles

** Het bittergarnituur en bitterballen worden niet zelf gemaakt

Let op: 

Het is NIET toegestaan eigen consumpties mee te nemen.

Het bestellen van consumpties in het RC DNN is beperkt en op aanvraag

Bestelling uiterlijk 48 uur voor aanvraag plechtigheid doorgeven AUB
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