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Praktische informatie &  
algemene voorwaarden 

 
 

FORMULES & TARIEVEN GELDIG VANAF 3 JANUARI 2022 
 
 

▪ Alle vermelde prijzen en toeslagen zijn per persoon incl. BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
 

▪ In de tarieven voor de uitvaartmaaltijden zoals in deze brochure vermeld, is de huur van de ruimte 
steeds inbegrepen. Het is mogelijk een koffiezaal louter voor het nuttigen van dranken of voor meer 
dan 2 uur te huren. De huur bedraagt 25 EUR/half uur/zaal. 

 

▪ Alle cateringformules kunnen telefonisch (en in de loop van 2022 ook via het online 
boekingssysteem) geboekt worden. Wij vragen u de juiste cateringformule en het exacte aantal 
genodigden ruim vooraf door te geven en uiterlijk 

• 24 uur vooraf  in het geval van een koffietafel of afternoon tea  

• 48 uur vooraf in het geval van een receptie 
 

▪ De maaltijden worden steeds aangerekend op basis van het vooraf opgegeven aantal genodigden. 
Indien meer personen opdagen dan gereserveerd, zal crematorium Daelhof, wanneer de familie 
hierom verzoekt en in de mate van het mogelijke, een koffiemaaltijd voorzien voor deze extra 
genodigden. Deze bijkomende maaltijden worden bijkomend aangerekend. 
 

▪ Een specifieke cateringformule en de aanvullingen hierop gelden voor het ganse gezelschap van 
familie en genodigden. Er kunnen m.a.w. niet diverse koffietafels besteld worden voor eenzelfde 
gezelschap. Enkel een veggie koffietafel of een dieetmaaltijd kunnen individueel en afwijkend van 
de rest van het gezelschap besteld worden.  

 

▪ Het is mogelijk je eigen wijn mee te brengen. Hiervoor wordt 7,5 euro ‘kurkgeld’ per geopende fles 
in rekening gebracht.  
Het is ook mogelijk als aanvulling bij de uitvaartmaaltijd om zelf  ‘het lievelingsgebak van de 
favoriete bakker’ mee te brengen. Hiervoor worden 2,5 euro per persoon ‘bestek’ aangerekend.   
 

▪ Alle receptieformules zijn standaard rechtstaand. Wij voorzien per acht personen een hoge 
statafel. De dranken worden aan het drankenbuffet geschonken (bar service). De zoute snacks,  
mini-sandwiches en mini-gebakjes worden op de statafels geplaatst.  
  
 

  Alle informatie en boekingen: 
Catering Daelhof – Tel. 02 251 30 30 – reservatie@daelhof.be 
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Koffietafels  
 
 
 
Traditionele koffietafel  
15,5 euro  
 
Witte pistolets & sandwiches (2 p.p.) 
Chocoladebroodje, ronde rozijnenkoek of boterkoek (1 p.p.) 
Beleg op schotel (3 soorten): goudakaas en ham en americain préparé of  
een bereide salade naar keuze* 
Koffie en thee, (geïnfuseerd) water naar believen  
 
 
‘Daelhof’ koffietafel 
18,5 euro  
 
Variatie aan pistolets (wit, bruin, boeren, keizer, tijger,…) en sandwiches (3 p.p.) 
Ruime waaier aan verse koffiekoeken (1 p.p.) 
Beleg op schotel (4 soorten): goudakaas en beenham en americain préparé en een bereide salade 
naar keuze* 
Zoet beleg (individueel verpakt): choco en confituur 
Garnituur: zilveruitjes, augurken, mosterd,…. 
Koffie en thee, (geïnfuseerd) water naar believen  
 
 
 
 
 
 
‘Kant-en-klaar’ koffietafel 
16,5 euro 
 
Witte pistolets en/of sandwiches, beboterd en belegd met goudakaas, ham,  
americain preparé of een bereide salade naar keuze* (3 p.p.). 
Koffie en thee, (geïnfuseerd) water naar believen  
 
 
 

Wenst de familie de koffietafel aan te vullen met een (extra) 
koffiekoek, dagverse soep, een glaasje bubbels of gebak? Dat kan. 
Bekijk alle aanvullingen op pagina 5. 

 

 
* kip-curry, vlees, tonijn of krab 

Varianten op bovenstaande 
koffietafelformules: zie p. 4  
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Ter vervanging van het beleg of de koffiekoek in deze koffietafelformules 
 
 
 
Veggie  
Beleg (3 soorten), naar gelang aanbod van de dag: kruidenkaas, hummus, eiersalade, vegetarische 
americain préparé, sneetjes met fijne kruiden of zongedroogde tomaten,… 
+ 2 euro 
 
 

Verfijnd (luxe beleg) 
Beleg (4 soorten), vrij te kiezen uit:  
Maredsouskaas, Brie, gedroogde ham, americain preparé of natuur, Filet de sax, pure porc salami, 
gerookte kalkoenfilet, garnaalsalade, gerookte zalm 
+ 2,5 euro 
 
 
Vegan en gluten- en lactosevrije alternatieven mogelijk op aanvraag 
 
 
 

Andere zoetigheden in de plaats van een koffiekoek  
Mini-koffiekoeken (2 p.p.) (+ 0,5 euro) 
Drooggebak (+ 1 euro) 
Fijne patisserie (+3 euro) 
 
Een opsomming van de verschillende soorten drooggebak of fijne patisserie, vindt u op pagina 5  
 
Wil de familie zelf  ‘het lievelingsgebak van de favoriete bakker’ meebrengen? Dat kan! Hiervoor 
worden 2,5 euro p.p. ‘bestek’ aangerekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Varianten traditionele koffietafel en ‘Daelhof’ koffietafel   
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Aanvullingen bij  

koffietafels  
 
 

Hartig 
 

Verse groentesoep (aanbod van de dag)      4,5 euro  
             
 
Zoet 

 
(Extra) koffiekoek          2 euro 
 
Rozijnenbrood / suikerbrood       1,5 euro 

 
Drooggebak:   
eclair met chocolade,  horentje, Berlijnse bol, rijst- of  
frangipanetaartje, rabarbercake         3 euro 
 
Fijne patisserie:  
tarteletje met fruit van het seizoen*, tarteletje met krieken*,  
bananentaartje*, biscuittaartje*, mokkagebak, Merveilleux,  
Javanais, taartje van chocomousse          5 euro 
(* met slagroom) 

 
 

Dranken 
 

Huiswijn, Cava, champagne, fruitsap,… (consulteer onze drankenlijst op pagina 8) 
 
 
Informeer naar onze andere geselecteerde wijnen (Frans, Spaans, 
wereld,…) en speciale bieren. 
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Afternoon tea 
 

(vanaf 14 uur – zittend - minimum 12 personen) 
 
 
Zoet 
 
Assortiment van 12 verschillende soorten mini-gebakjes  
(Javanais, speculaas, chocomoussetaartje, diverse soesjes, cake,…) 
 
4 stuks p.p.    13,5 euro 
5 stuks p.p.    15,5 euro 
 
of  
 
assortiment van fijne patisserie (zie pagina 5) 
 
2 stuks p.p.    13,5 euro  
 
 
Koffie, thee, warme/koude (chocolade)melk naar believen in bovenstaande prijzen 
inbegrepen. 
 
 
Hartige aanvulling 
 
Maak er een echte afternoon tea van en vul de mini-gebakjes aan met rijkelijk belegde mini-
sandwiches  
 
2 stuks p.p.    3,5 euro 
3 stuks p.p.       5 euro 
 

 
 
Wenst de familie de afternoon tea compleet te maken met een glaasje 
champagne of cava? Dat kan! Bekijk de volledige drankenlijst op pagina 8 
of informeer naar onze selectie aan bijzondere wijnen en bieren. 
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Rouwreceptie 
 
 (staand – minimum 50 personen) 

 
Forfait 
Gebruik ontvangsthal  
Inbegrepen en op statafel geplaatst: 
zoute snack (chips, nootjes,…)     2 euro  
of 
apero assortiment (kaas- en salamiblokjes, olijven, chips,…) 4 euro 
 
 
Mini-sandwiches 
12 euro  
 
5 rijkelijk belegde mini-sandwiches  - mix van standaard en luxe beleg met garnituur 
 
 
Mini-gebakjes (aanvulling bij mini-sandwiches) 
6 euro  
 
Assortiment van mini-gebakjes ( 3 p.p.) 
 
 
Dranken 
 
Worden aangerekend per geopende fles (75 cl, 1L) of volle kan: 

- Huiswijn      18 euro  
- Geselecteerde wijnen (Frans, wereld, biologisch)  prijs op aanvraag 
- Cava       23 euro 
- Champagne Cuvée Brut  (huismerk)   50 euro 
- Fruitsap      10 euro 
- coca-cola (zero)     10 euro  
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Drankenlijst 
 

warme dranken   

Koffie / Deca   €     2,20  

Thee (assortiment)   €     2,20  

Warme chocolademelk   €     2,30  

   
frisdranken   

Mineraalwater niet-bruisend   €     2,10  

Mineraalwater bruisend   €     2,10  

Fanta orange   €     2,30  

Sprite   €     2,30  

Cécémel   €     2,30  

Ice tea   €     2,30  

Cola   €     2,40  

Cola Zero   €     2,40  

Fruitsap   €     2,40  

Gini   €     2,50  

Tonic   €     2,50  

Nordic Agrum   €     2,50  
   

bieren   

Jupiler   €     2,30  

Jupiler 0,0 %   €     2,30  

Palm   €     2,40  

Witbier Hoegaarden   €     2,40  

Kriek Boon   €     3,00  

Leffe blond 33 cl.   €     3,30  

Leffe bruin 33 cl.   €     3,30  

Duvel   €     3,70  

La Chouffe   €     3,70  

Trappist Chimay blauw 33 cl.   €     4,40  

   
wijnen en aperitieven   

Witte / rode / rosé huiswijn - glas   €     3,50  

Cava - glas   €     4,50  

Porto   €     4,00  

Sherry   €     4,00  

      
Witte / rode / rosé huiswijn - fles   €   18,00  

Cava - fles   €   23,00  

Champagne  - fles   €   50,00  

 


