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KOFFIE en THEE CATERING
Welkom op uw bijeenkomst.
Een gastvrij ontvangst creëer je met kwaliteit perculator en filter koffie en verse thee !!
Koffie zetten met een percolator koffiepot behoort tot een bijna vergeten koffie-zet-methode. Met name in de
jaren 50 en 60 was het een populaire wijze van koffiezetten. Toch zie je de laatste tijd weer een hernieuwde
belangstelling voor diverse vormen van slow koffie.

Bezorging van vers gezette koffie en Thee op uw locatie
met of zonder zoet lekkers.
Geheel verzorgde koffie en thee catering op uw locatie.
Zelf zorgen voor koffie en thee d.m.v. bij ons huren van apparatuur
Servies en meubilair ( zie www.deverhuurcentrale.nl )

Bezorging van vers gezette koffie een thee
•

•

Indien de reisduur ( max. 20 min. ) het toelaat, zetten wij de koffie en kokend theewater vers in onze
keuken en bezorgen deze direct op uw locatie. U, kunt dan direct verse koffie en thee aan uw gasten
schenken.
Op locaties verder dan 20 min. reisduur zetten op uw locatie verse koffie en thee.
1 liter koffie of thee = 6-8 kopjes of 5-6 bekers.

Koffie
•
•

Koffie in kan en suiker en melkcups
Koffie in Perculator
80 kops en suiker en melkcups

per 1 liter
per 10 liter

prijzen incl. btw
€ 7,95
€ 70,00

Thee
•
•
•

Heet water in kan met theezakjes en suiker
Heet waterketel voor thee incl. Theezakjes en suiker
Heet water ketel voor thee. Incl. theezakjes en suiker

per 1 liter
per 10 liter
per 30 liter

€ 6,95
€ 60,00
€ 180,00

per
per
per
per
per

€ 0,35
€ 0,35
€ 0,18
€ 18,50
€ 4,50

Benodigdheden
• Huur koffie- en theeservies:
- Kopje en schoteltje +lepeltje
- Theeglas + schoteltje + lepeltje
- Reinigingskosten
• Huur aangeklede koffiebuffettafel
(1,80 x 0,80 cm)
• Koffie/thee duurzame wegwerpbekers en roerhoutjes

set
set
set
stuk
50 stuks

Bezorg en ophaalkosten
- Binnen een straal van 10 km.
- Buiten een straal van 10 km

€ 11,90
per gereden km. € 0,65

Kosten verse koffie en thee zetten op uw locatie duur 1 uur

€ 30,00

LEKKERS ERBIJ ??
Een aangeklede ontvangst , koffiepauze , met zoet lekkers wordt gewaardeerd.
• Oma’s cake
per cake 20 stuks
• Petit Fours (gebakje)
3,9 x3,9 x,3,9 cm
per stuk
• Petit fours met logo/ foto ( min. 3 dagen te voren aanleveren in JPEG) per stuk

€ 13,25
€ 2,75
€ 3,40

• Taarten en vlaaien

prijs op aanvraag

• Plaatkoeken bijv. Chocolade-notenbrownie , Honing-notenkoek,

prijs op aanvraag
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Geheel verzorgde koffie en thee catering op uw locatie vanaf 30 personen

Ter plekke vers gezette koffie en Thee
Suiker en Melk + Koffie koekje
2 Buffettafels afgerokt (zwart) met Witte naparons
Voldoende servies ( kopjes en schoteltjes, Theeglazen)
Reiniging servies.
Catering medewerker (bar/bediening) 2 uur op locatie

Prijs excl. transportkosten

per persoon € 6,50 (incl. btw)

Prijs incl. diverse taarten en vlaaien

op aanvraag
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