
 

 

Prijswijzigingen onder voorbehoud. 
Deze prijzen zijn inclusief 9% (resp. 21%) BTW. 

 

Contactinformatie: 

 

Delibert 2021 

Fortunaweg 32 

3113 AN SCHIEDAM 

www.uitvaartcateringzuidholland.nl 

mail: info@uitvaartcateringzuidholland.nl  

Mevr. G. Paulusma 06-25068885 

Telefoonnummer Delibert: 010-4736204 

Nieuwe Begraafplaats aan de Hooge Zeedijk in Maassluis 

 

 

 

 
 
 
 
 

Heeft u speciale wensen die afwijken van onze prijslijst,  
neem dan contact met ons op via de mail of per telefoon. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uitvaartcateringzuidholland.nl/
mailto:info@uitvaartcateringzuidholland.nl


 

 

Prijswijzigingen onder voorbehoud. 
Deze prijzen zijn inclusief 9% (resp. 21%) BTW. 

Prijslijst uitvaartcatering Nieuwe begraafplaats Maassluis 

 

 
Al onze producten worden sfeervol geserveerd op luxe etagères of stoere houten 

planken 
Producten voor de koffietafel 

Dranken 
 

Deze prijzen zijn inclusief 9% BTW 

Koffie   € 2,15  
Alle soorten thee  € 2,15 
Diverse soorten frisdranken  € 2,15 
Diverse soorten sappen  € 2,15 
Bier (flesje)  € 2,40 
Wijn, port, sherry  € 2,95 
Cognac, whiskey  p.o.a. 
   

Patisserie arrangement van ‘t 
huis vanaf 20 stuks 

(kleine gevulde koeken, friandises, 
amandelkrullen, caramel/noten 
punten)  
 

 € 1,75 

Banket plateau Holtkamp 
Vanaf 20 stuks 

(Vanillebootjes, paleisbanket, 
bokkepootjes, dubbele koekjes, 
crème hoorntjes) 

                          € 1,35 

Banket/chocolade   
Luxe bonbon  € 1,40 
Roomboterkoekje  € 0,50 
IJzerkoekje/haringkoekje 
Chocolade assortiment 2 p.p. 
 

 
 

€ 1,00 
€ 1,40 

Holtkamp banket 
 

 

Cake en boterkoek  € 1,30 
Opgespoten amandelkoekjes  € 1,20 
Petit four (receptiegebak/vierkant 
gebakje) 

 € 2,25 

Slagroom gebak 
Tompouce met slagroom 

 € 2,99 
€ 2,99 

  
 



 

 

Prijswijzigingen onder voorbehoud. 
Deze prijzen zijn inclusief 9% (resp. 21%) BTW. 

Familiekamer arrangement 
 
 
 

 

Familiekamer arrangement tot 10 
pers. 
 

 

Koffie/thee/fris arrangement met 
roomboter koekje (2 p.p.) 

per persoon € 5,95 

Koffie/thee/fris arrangement (2 p.p.) 
met brownie  

per persoon € 6,95 

 

Familiekamer arrangement vanaf 
10 personen (dit is standaard 
incl. gastdame) 
 

 

Koffie/thee/fris arrangement met 
roomboter koekje(2 p.p.) 

per persoon € 9,25 

   

 

Aanvulling arrangement voor 
overleden kind of baby 
 

 

Beschuit met muisjes 
Geboorte flik 

per stuk 
per stuk                                                         

                      € 1,= 
                      € 1,= 

Macaron pastel per stuk                       € 1,= 
   

 
 
 
 

Producten voor de lunch 
 

Lunchassortiment koud  
   
   
Bakkerspuntjes met  
vleeswaren en kaas (zonder sla en 
garnituren) 

 € 2,30 

Krentenbol 
Mini krentenbol 

 € 1,25 
€ 0,90 

Luxe bollen met vleeswaren en 
kaas 

 € 3,15 

Luxe bollen met vleeswaren, 
kaas en vis 

 € 3,50 

Luxe mini bollen belegd met 
vleeswaren en kaas 

 € 2,60 

Luxe mini bollen belegd met 
vleeswaren, kaas en vis 
Engelse sandwiches belegd met 
vleeswaren en kaas 
Engelse sandwiches belegd met 
vleeswaren, kaas en vis 

 € 2,95 
 

€ 2,40 
 

€ 2,75 

 



 

 

Prijswijzigingen onder voorbehoud. 
Deze prijzen zijn inclusief 9% (resp. 21%) BTW. 

Lunchassortiment warm 
 

  

Diverse soorten soep met 
stokbrood 

 € 3,95 

Broodje kroket  € 3,25 
Saucijzenbroodje  € 2,50 
Half saucijzenbroodje 
Mini saucijzenbroodje 

 € 1,25 
               € 1,= 

   
 

Voor de borrel 
 
Zoutjes (luxe zoutjes, kaasvlinders 
en borrelnootjes) per persoon 

  
 

€1,40  

Bittergarnituur (diverse gefrituurde 
hapjes) 

 € 0,85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Voor luxe schalen met lunch- en borrelarrangementen verwijzen wij u graag door naar 
onze speciale site www.uitvaartcateringzuidholland.nl. Hierop staat een uitgebreid en 

mooi assortiment luxe schalen. 

 

Meegebrachte ingrediënten en consumpties 
 

Voor meegebrachte ingrediënten en consumpties berekenen wij € 1,54 per consumptie. 
Wilt u meegebrachte wijn of andere dranken uit laten serveren, neem dan contact met 

ons op via de mail of per telefoon. 

 

 
Voor de uitvoering en het verzorgen van de catering rekenen wij per gastdame/heer 

€ 37,50 incl. 21% BTW per uur. 
Het minimaal aantal uren per uitvaart bedraagt 3 uur (dit is incl. 1 uur voorbereiding 

en 1 uur schoonmaak/afbouw). 
 
 

Heeft u speciale wensen die afwijken van onze prijslijst, neem dan contact met ons 
op via de mail of per telefoon. 

http://www.uitvaartcateringzuidholland.nl/


 

 

Prijswijzigingen onder voorbehoud. 
Deze prijzen zijn inclusief 9% (resp. 21%) BTW. 

Prijzen per schaal uitvaartcatering Zuidholland  
Voor meer informatie en foto’s van deze schalen bezoek 

www.uitvaartcateringzuidholland.nl 
 
 

Bollenschalen  
 

 

Bollenschaal basis  € 59,= 
Bollenschaal extra  € 60,= 
Bollenschaal luxe  € 69,=  
Schaal vloerbollen hard  € 69,= 
Schaal rustique 
Schaal luxe bakkerspuntjes 
Hollandse molenschaal 

 € 72,= 
€ 44,= 
€ 64,= 

 

         
 

Poldersandwich schalen 
 

 

Polderschaal basis  € 59,= 
Polderschaal extra  € 60,= 
Polderschaal luxe       € 69,= 

 

          
 

Mini bollen en sandwich 
schalen 
 

 

Schaal luxe mini bollen  € 55,= 
Schaal luxe clubsandwiches  € 60,= 
Schaal in de mix basis   € 52,50 
Schaal in de mix extra  € 55,= 
Schaal in de mix luxe 
Schaal in de mix vegetarisch 
Schaal in de mix vegan 
Schaal Oud Hollands 
Schaal Oud Rotterdams 

  € 59,= 
 € 55,= 
 € 65,= 

   € 52,50 
   € 52,50 

 

                 
 

In de mix XL schalen  
 

Schaal in de mix XL basis  € 64,50 
Schaal in de mix XL extra  
Schaal in de mix XL luxe 

 € 66,50 
€ 69,50 

Schaal in de mix XL vegan  € 77,50 
   

          

 

Diverse lunchschalen  
   
Bagel en burgerlunch 
Burgersandwich lunch 
High tea 

 € 70,= 
€ 56,= 

 € 82,50 



 

 

Prijswijzigingen onder voorbehoud. 
Deze prijzen zijn inclusief 9% (resp. 21%) BTW. 

Halve brioche smakelijk 
Halve brioche lekker 

  € 61,50 
  € 58,50 

 
 

 
Luxe borrelschalen  

Borrelschaal XL                                              € 83,= 
Borrelschaal huisgemaakte crostini’s (50 st)                                              € 100,= 
Borrelschaal huisgemaakte crostini’s (30 st) 
Charcuterie en kaas plateau 
Luxe kaas & worst schaal 
Schaal amuseglaasjes 
Schaal canapés lekker 
Schaal canapés smakelijk 

                                             € 62,= 
                                             € 90,= 
                                             € 55,= 
                                             € 90,= 
                                             € 85,= 
                                             € 83,= 

Schaal canapés vegetarisch 
Tapas plateau 
Twister schaal  

                                             € 83,= 
                                             € 92.50 
                                             € 70,= 

  

      

 

Voor meer informatie over deze schalen verwijzen wij u naar onze site 

www.uitvaartcateringzuidholland.nl. 


