
 

                                      

CATERING IN DE TOURINGCAR 
 

Maak uw reis compleet met verzorgde catering in de bus. 

Geniet van een kop koffie met een luxe koek, lunchpakket 

of een verfrissend drankje. Heeft u nog speciale wensen,  

laat het ons weten dan stellen wij het op maat voor u samen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

 

Catering aan boord 

 

Kop koffie met koek 

 

Lunchpakket 

 

Versnaperingen 

 

Geef uw wensen 

door om uw reis 

compleet te maken! 

 
Hartemink 
Touringcarbedrijf 

Kiefteweg 6 

7151 HT Eibergen 

touringcar@hartemink.nl 

0545-472010  

www.hartemink.nl 
 



 

                                      

KOFFIE/THEEPAKKET 
1 x kop koffie of thee voor 50 personen      € 50,00 
Incl. bekers, suiker, melk en roerstaafjes 
 
1 x kop koffie of thee voor 60 personen      € 60,00 
Incl. bekers, suiker, melk en roerstaafjes  
 
VERSNAPERINGEN VOOR BIJ HET KOFFIE/THEEPAKKET 
Luxe verpakte koek (gevulde koek of appelkoek) per koek   €  1,00 
Petit Fours per stuk         €  2,50 
Gesorteerd luxe gebak per stuk       €  2,75 
 
LUNCHPAKKET STANDAARD 
2 belegde broodjes (1 x ham, 1 x kaas), krentenbol, fruit, 1 pakje drank  € 7,50 
Verpakt als pakket. 
 
LUNCHPAKKET DE LUXE 1       € 9,50 
1 broodje gezond, 1 broodje roomkaas, 1 stuk chocolade (mars, snickers etc),  
stuk fruit, frisdrank flesje 500 ml (cola, fanta, sprite)  
Verpakt als pakket 
 
LUNCHPAKKET DE LUXE 2       € 9,50 
1 broodje ham, 1 broodje Old Amsterdam kaas, 1 stuk chocolade  
(mars, snickers etc), stuk fruit, frisdrank flesje 500 ml (cola, fanta, sprite)  
Verpakt als pakket 
 
LOSSE BELEGDE BOLLETJES OP SCHAAL     € 27,50 
15 zachte bolletjes ham/kaas op schaal per 15 stuks  
 
FRISDRANK 
24 blikjes per tray         € 30,00 
U kunt zelf aangeven welk soort frisdrank. U neem dit per tray af. 
 
BIER 
24 blikjes, per tray 
U neemt dit per tray af.        € 37,00 
 
BORRELPAKKET 
Assorti van borrelnootjes, zakjes chips      € 25,00 
Borrelhapjes op schaal, kaas en worst      op aanvraag 
 
CANDYBARPAKKET 
Assorti van mini candybars (o.a. mars, twix, snickers), zak à 20 stuks  €   6,00 
 
 


