
Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Prijslijst catering



Consumpties

Frisdrank p. flesje € 1,25
Bier p. flesje € 1,50
Wijn rood / wit p. glas € 1,60
Wijn rood / wit p. fles € 7,50
Binnenland gedistilleerd p. glas € 1,60
Buitenland gedistilleerd p. glas € 1,60
Sherry p. glas € 1,60
Advocaat met slagroom p. glas € 1,40
Port p. glas € 1,60

Koffie p. kopje € 1,00
Koffie p. kan € 5,50
Cappucino p. kopje € 1,20
Café au lait p. kopje € 1,20
Café crème p. kopje € 1,20
Espresso p. kopje € 1,20
Warme chocolademelk p. glas € 1,20
Thee p. kopje € 1,00
Thee p. kan € 3,50

Voorgerecht p. persoon € 0,50
Hoofdgerecht p. persoon € 5,50
Nagerecht p. persoon € 0,50

De maaltijd wordt om 12.00 uur geserveerd in het 
restaurant en tussen 11.45 en 12.30 uur bezorgd. De 
bezorgkosten bedragen € 0,25 per maaltijd.
Het avondrestaurant is elke maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag geopend van 17.15 tot 
18.30 uur.
Voor deelname aan deze warme maaltijden, kunt 
u vooraf te reserveren. Afzeggingen en andere 
veranderingen graag op dezelfde dag vóór 10:00 
uur doorgegeven.

Dagelijkse warme maaltijd



Petit Fours (minimale afname 10 stuks)
     Slagroom p. stuk € 1,40
     Schwarzwalder kirsch p. stuk € 1,40
     Marsepein p. stuk € 1,80

Slagroomtaart 20 pers. € 20,00
Schwarzwalder kirsch 20 pers. € 20,00
Marsepeintaart 20 pers. € 28,00
Cake (18 plakken) p. stuk € 8,00

Koude hapjes kaas/worst p. stuk € 0,50
Koude hapjes deluxe p. stuk € 0,60
Warme hapjes p. stuk € 0,50
Bitterballen p. stuk € 0,50
Gevulde eieren p. stuk € 0,60
Koud buffet vanaf p. persoon € 18,00
Warm buffet vanaf p. persoon € 22,50
Saté p. stokje € 1,00

Huzarensalade p. persoon € 3,00
Zalmsalade p. persoon € 4,00
Kipsalade p. persoon € 3,50
Waldorfsalade p. persoon € 3,50
Krabsalade p. persoon € 4,00
Visschotel p. persoon € 8,00

Belegde broodjes p. stuk v.a. € 1,75 
Broodje gezond p. stuk € 2,00
Broodje kroket p. stuk € 2,00
Broodje tonijn p. stuk € 2,00

Nootjes / zoute koekjes p. schaal € 2,50 
Mandje stokbrood kruidenboter € 3,50

Gebak

Catering



Zaalhuur (per dagdeel)
     Arend Dik zaal  € 75,00
     Vergaderpunt (2e of 4e etage ) € 35,00

Faciliteiten



Heeft u vragen?

Alle actuele informatie leest u op onze website: 
www.mennistenerf.nl. Uiteraard kunt u ook 
telefonisch contact met ons opnemen. 
E-mailen kan ook, stuurt u dan uw bericht 
naar: info@mennistenerf.nl.

Hoewel deze folder met de grootste zorg is 
samengesteld, kunnen er typ- en drukfouten in 
staan. Ook kunnen prijzen gedurende het jaar 
veranderen. U kunt daarom geen rechten aan 
de informatie in deze folder ontlenen. 



Doelstelling

Mennistenerf biedt, van huishoudelijke zorg 
tot en met 24-uurs verpleegkundige zorg 
aan de inwoners van Zaandam-Zuid. Al onze 
cliënten hebben zelf de regie over hun woon- 
en leefsituatie. Waar nodig ondersteunen wij 
hen én hun netwerk van familie, vrienden 
en buren. Dit met het doel ieders gevoel 
van welbevinden en kwaliteit van leven 
te versterken. We zijn daarom intensief 
verbonden met de wijk, al wat er gebeurt en 
ieder die er woont en werkt.

H. Gerhardstraat 77
1502 CC  Zaandam
E: info@mennistenerf.nl 
T: (075) 6123262
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