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Natuurbegraafplaats Laude biedt u een keuze uit 
diverse catering arrangementen. 

Onbeperkt koffie en thee per persoon Onbeperkt koffie en thee per persoon 
(ongeacht het aantal personen)(ongeacht het aantal personen)    € 4,95

Koffie- en theearrangement LaudeKoffie- en theearrangement Laude  
Onbeperkt koffie, thee en tafelwater met keuze uit:
- Groninger notenkoek of     € 8,75
 Krentenwegge met roomboter   
- Kruimel plaatcake      € 9,95
- Brownie & Blondie     € 9,95

Luncharrangement LaudeLuncharrangement Laude      € 14,25
Onbeperkt koffie, thee, tafelwater en twee 
royaal belegde broodjes
 
Aanvullingen op het luncharrangementAanvullingen op het luncharrangement
(alleen te bestellen in combinatie met lunchtafel)
– Krentenwegge met roomboter  € 15,65
– Eén van onderstaande soepen naar keuze € 19,20
• Bospaddenstoelensoep (vegetarisch) of
• Broccoli crèmesoep (vegetarisch of met kip) of
• Groninger mosterdsoep (vegetarisch of met spekjes)  
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Borrelplank Borrelplank arrangement arrangement LaudeLaude   € 11,50
- Gevuld ei
- Roomkaas met ham
- Kaasblokje
- Droge metworst
- Rookvlees met ei
- Boterhamworst met augurk
- Wraps met roomkaas en zalm
- Gehaktballetjes
- Roggebrood met kaascrème
- Wraps met groentevulling
- Leverworst
- Cherrytomaatjes
- Komkommer

Borrelgarnituur Westerwolde   Borrelgarnituur Westerwolde   € 18,95
(5 hapjes p.p.)(5 hapjes p.p.)     
- Crostini filet americain met een gekookt ei,
 cornichons en tuinkers
- Katenspek met brie
- Wrap gerookte zalm belegd met crème fraiche 
 rode ui en ijssla

- Mini sandwich gestoomde makreel belegd met   
 mosterdmayonaise, tomaatjes en komkommer
- Dadel met een bieslook roomkaas en walnoot

De borrelgarnituur wordt aangevuld met lokale 
kaas- en vleessoorten, olijven en diverse zoutjes.

Uitgebreide mogelijkhedenUitgebreide mogelijkheden
Onze samenwerking met lokale leveranciers, ons 
ruime assortiment en de complete arrangementen 
maken dat we vrijwel altijd aan uw cateringwensen 
kunnen voldoen. 

Wenst u een arrangement met 100% biologische 
streekproducten uit de regio; die realiseren we 
graag met u. Prijs is op aanvraag.

PrijzenPrijzen
Onze prijzen zijn per persoon, inclusief btw en 
gebaseerd op een minimum van 25 personen. 
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FrisdrankFrisdrank      
Coca-Cola (zero), Fanta, Rivella of Spa rood  € 2,95
Minute Maid jus d’orange of appelsap   € 3,25

Flesje bierFlesje bier      
Gulpener (ook alcoholvrij)    € 3,95
Radler (alcoholvrij)     € 3,95

Flesje speciaal bierFlesje speciaal bier     
Westerwoldse bier Tripel en blond   € 4,95

Fles wijnFles wijn
Wit: 
Les 4 Pierres sauvignon blanc   € 14,95
Jung chardonnay (alcoholvrij)    € 15,50

Rood: 
Les 4 Pierres cabernet sauvignon € 14,95
Carl Jung merlot (alcoholvrij)   € 15,50 

Prosecco: 
Bellussi prosecco    € 12,95


