
 

Drank   

Koffie en thee  €   2,50  

Frisdrank  €   2,60  

Jus d'Orange, Appelsap  €   3,00  

Wijn  €   4,25 

Bier tap, Jopen Bier  €   3,50  

Bier 0%  €   3,50  

Binnenlands gedistilleerd  €   3,75  

Buitenlands gedistilleerd  €   5,00  

Champagne aanvraag  

Prosecco, alleen per fles  € 30,00  

Kurkengeld Champagne  € 27,00  

Kurkengeld wijn  € 22,00  

  

Zoet, van onze banketbakker   

Cupcake Sterrenheuvel  €   1,85  

Roomboterkoekjes  €   0,85  

Slagroomsoesjes  €   1,25  

Chocolade assortiment  €   1,40  

Bonbon  €   1,75  

Roomboter gevulde koek  €   2,25  

Gesorteerde grote roomboter koeken 

Brownie 

 €   2,10 

 €   2,00  

Spekkoek  €   1,55  

Cake Petit four, 1 soort  €   3,25  

Petit four, luxe en gesorteerd  €   3,95  

Gebak  €   4,00  

Appelgebak  €   3,50  

Slagroom  €   0,60  

Vlaai  €   3,75  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Broodjes en soep   

Broodjes divers beleg  €   3,35 

Broodjes luxe beleg  €   4,50  

Luxe mini broodjes  €   3,50  

Sandwich  €   2,10  

Broodje kroket  €   4,20 

Krentenbol met roomboter  €   2,55  

Soep in kop  €   4,85  

Soep in klein glaasje  €   3,20  

Soepstengel voor bij de soep  €   1,50  
 

Hartig   

Pinda's en nootjes  €   1,00  

Luxe nootjes  €   1,40  

Hartige koekjes  €   0,85  

Saucijzenbroodje  €   3,35  

Kroket 

Mini saucijzenbroodje 

 €   2,85 

 €   1,75  

Kaasbroodje  €   3,35  

Mini kaasbroodje  €   1,75  

Luxe bitterbal  €   1,30  

Bittergarnituur, assortiment van 4, p/st  €   1,10  

Gezonde snackmix, met dip, per stuk  €   1,10  

Canapé, gesorteerd luxe koud hapje, min. 50 stuks  €   2,00  

Hollandse borrelplank, div kaas en worst 

Prijs per stuk, minimaal 50 stuks 
 €   0,70  

Tapas plank, prijs per stuk, minimaal 75 stuks  €   0,90  

Haring, minimaal 10 stuks, prijs per stuk  €   2,50  

Schaal met ⅓ haringstukjes, 30 stukjes per schaal  €  25,00  
 

 

Onze producten en grondstoffen nemen wij af bij zorgvuldig uitgekozen lokale 

leveranciers. Indien gewenst bestellen wij producten ook bij andere leveranciers. 

Hier kan een meerprijs voor berekend worden. 
 

In verband met de planning ontvangen wij uw cateringwensen minimaal 48 uur voor 

de dienst. 

Ook voor koffie-, borrel- en High Tea arrangementen kunt u bij ons terecht. 

Wij denken graag met u mee over dit maatwerk. 

Uiteraard staan wij open voor al uw vragen en wensen. 
 

Alle tarieven zijn inclusief BTW | prijswijzigingen voorbehouden 

Sterrenheuvel afscheidshuis en crematorium | Vergierdeweg 458 | 2026 BJ Haarlem 

023 - 76 306 38 | www.sterrenheuvel.nl | catering@sterrenheuvel.nl 

Horeca tarieven Sterrenheuvel Lounge 2023 


