
H o r e c a  A s s o r t i m e n t

A n d r i n g a s t a t e



Koffie en dranken
Koffie / thee / espresso / cappuccino  .......................................................................................  € 2,30
Frisdranken  ........................................................................................................................................  € 2,30
Jus d’orange / ice tea  ......................................................................................................................  € 2,40
Kan limonade (1 liter)  .....................................................................................................................  € 3,50
Tapbier Heineken  ............................................................................................................................  € 2,90
Alcoholvrij bier (fles)  ......................................................................................................................  € 3,10 
Wijn: rood / wit / rosé / port  ........................................................................................................  € 3,80
Binnenlands gedistilleerd .............................................................................................................  € 3,00
Buitenlands gedistilleerd  ..............................................................................................................  € 4,80

Bij de koffie
Cake-trio: Geel, Kruid en Marmer  ..............................................................................................  € 1,40
Gevulde koek of luxe koeken: diverse royale luxe koeken ................................................  € 2,00
Oranjekoek met crème of slagroom  ................................................................  € 2,60 / € 2,40 / € 2,20
  (formaat keuze: groot, middel, klein)

Gebak-assorti: divers gesorteerd gebak  .................................................................................  € 3,00
Appelgebak (met slagroom)  .......................................................................................................  € 3,25
Petitfour  ..............................................................................................................................................  € 2,50
Bonbon: luxe bonbon of Beerenburgbonbon  ......................................................................  € 1,30
Frysk dúmke  ......................................................................................................................................  € 0,50
Sûkerbôle / krintebôle met roomboter  ...................................................................................  € 1,60

Belegde broodjes en sandwiches
Sandwiches 
Diverse belegde sandwiches met o.a. salade,  vleeswaren, sla-garnituur  ..................  € 3,40
Broodjes standaard
Belegde broodjes met ham en kaas (witte en bruine broodjes) en krentenbollen   € 3,00
Broodjes divers belegd
Assorti broodjes  belegd met kaas en div. vleeswaren  .......................................................  € 3,40 

met sla-garnituur/dressing  ........................................................................  € 3,80
Broodjes met luxe beleg
Assorti broodjes met sla-garnituur en belegd met kipkerrie / brie / gezond / 
zalm en tonijn  ...................................................................................................................................  € 4,50
Broodje kroket  ...............................................................................................................................  € 3,75
Huisgemaakte soep
De soepkeuze kan worden doorgegeven  ..............................................................................  € 4,80



Etagères (prijs per persoon)
Fryske etagère
Bonbon, Frysk dúmke, mini-oranjekoekje, petitfour  ..........................................................  € 4,50
Zoete etagère
Oranjekoekjes, soesjes, petitfour, nougat, chocolaatje, mini-cake, mini-tompouce  € 4,50
Hartige etagère
Kleine hartige hapjes (naar keuze warm en/of koud), b.v. quiche, mini-pizzastukjes, 
worstsoorten, wraps  .......................................................................................................................  € 5,95
Voor de etagères rekenen we 2½ hapje per persoon

Bij de borrel
Glaasje vol vitamines  .........................................................................................................  p.p.  € 2,95
Glas met reepjes gesneden komkommer, paprika en wortel, gestoken in heksenkaas, 
geserveerd met cherrytomaatjes
Bladerdeeghapjes (warm)
Mini-saucijzenbroodje, kipkerriehapje of kaashapje  .........................................................  € 0,95
Bittergarnituur (warm)
Verschillende warme snackjes uit de frituur, met saus geserveerd  ..............................  € 0,95
Bitterbal rundvlees  ......................................................................................................................  € 0,95
Vegetarische varianten
o.a. kaastengels, groenteballetjes, kaassoufflé  .....................................................................  € 0,95
Borrelarrangement
Bladerdeeghapje, bittergarnituur, bitterbal, kaas, worst, nootjes  ........................  p.p.  € 5,95
Glaasje met gemende nootjes  ................................................................................................  € 2,25
Hartige kaaskoekjes/-stengels  ...............................................................................................  € 1,95
Kaas en worst  ..................................................................................................................................  € 2,40
(jonge kaas, oude kaas, Riperkritekaas en droge worst)

Tapashapjes (warm en/of koud)  ..............................................................................................  € 2,20
(voorkeuren kunnen worden doorgegeven)

Visvangst:
Haring op roggebrood, of seizoensgebonden vissoorten 
op gesneden stokbrood  ...............................................................................................................  € 2,40



Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn bij het aanleveren van beeld 
en geluid voor een afscheidsplechtigheid. Wilt u daarom met de volgende 
richtlijnen rekening houden?

Muziek
U kunt een keuze maken uit ons muziekboek dat u kunt vinden op andringastate.nl 
onder het ‘kopje’ informatie. Geeft u dan de nummers door die vóór het 
muziekstuk staan. Deze muziekstukken zijn origineel en van de beste kwaliteit. 
Staat uw muziekstuk er niet tussen, mail dan de artiest en titel (eventueel met 
uitvoering) naar info@andringastate.nl, wij zullen er zorg voor dragen dat het 
juiste nummer wordt afgespeeld in een goede kwaliteit. 
Daarnaast kunt u de muziek ook nog steeds zelf afgeven bij Andringastate, 
zet dan de muziek op een USB stick als MP3, WAV of AAC bestand of verzend 
het via WeTransfer naar info@andringastate.nl

Beeld
U kunt foto’s en bewegende beelden laten zien via de beamer. Deze levert u aan 
als losse fotobestanden op een USB stick. Een medewerker van Andringastate 
zet de foto’s in een loop, of onder een uitgekozen muziekstuk.
Uiteraard kunt u de foto’s ook via WeTransfer versturen, mail ze dan 
naar info@andringastate.nl

Afscheidsdienst
Wij willen graag weten wat uw wensen zijn ten aanzien van de plechtigheid. 
We ontvangen daarom van u een duidelijk draaiboek van de dienst, 
zo weten we wanneer welk muziekstuk afgespeeld moet worden, wanneer 
er een foto of videopresentatie afgespeeld moet worden, en wanneer er 
sprekers zijn. Het draaiboek kunt doorgeven aan uw uitvaartleider 
of aan ons mailen.

Afspraak
U kunt beeld en geluid op afspraak aanleveren, uiterlijk één werkdag voor de 
afscheidsplechtigheid, vóór 12.00 uur (voor diensten op maandag vóór vrijdag 
12.00 uur).  Maak hiervoor een afspraak via 058 - 205 0 205. 
Of u levert de bestanden aan via WeTransfer, u krijgt van ons 
een ontvangstbevestiging.

Heeft u nog vragen of wilt u advies over het aanleveren, wij helpen u graag. 

Wij wensen u een persoonlijke, betekenisvolle plechtigheid toe.
Het team van afscheidscentrum & crematorium Andringastate

koffie / thee / espresso €  2,00
cappuccino € 2,20
frisdrank € 2,00
jus d’orange / ice tea € 2,20
tap bier; Heineken € 2,60
wijn / port € 3,50
binnenlands gedistilleerd € 2,85
buitendlands gediestilleerd € 4,80
cake trio (geel,kruid,marmer) € 1,25
gevulde koek € 1,90
luxe koeken assortiment € 2,05
oranjekoek slagroom of crème € 2,25
petit fours € 2,30
Gebak assorti € 2,95
Frysk dúmke € 0,45
bonbon (luxe of beerenburg) € 1,05

sûkerbôle / krentenbrood roomboter € 1,55
glaasje pinda’s en zoutjes € 2,15
kaas en worst (3 stuks) € 1,80
sandwiches € 2,95
bladerdeeg hapjes € 0,80
tapas hapje (warm / koud) € 1,90
bitterbal € 0,80
bittergarnituur € 0,90
broodjes divers belegd (standaard) 
         (diverse vleeswaren, dressing / sla) € 3,50
broodje kroket € 3,50
pistolet luxe belegd 
            (belegd met brie / zalm / gezond) € 4,25
broodjes standaard:
ham / kaas / krentenbollen € 2,85
huisgemaakte verse soep € 4,00

Arrangementen (per persoon)

Fryske etagère; luxe bonbon, fryske dúmkes, petit four, mini stukje oranjekoek     €  4,95 
Borrelarrangement; bladerdeeghapje, kaas, worst, bittergarnituur, bitterbal  € 5,95
Lunchbuffet Andringastate; soep, 2x broodjes ham/kaas  € 8,95
Lunchbuffet It Aldlân; soep, 2x div. belegd broodje, onbeperkt koffie/thee    €  15,95
Lunchbuffet Marsum; soep, salade, pistolet luxe belegd, onbeperkt koffie/thee   €  19,95 

Op aanvraag kunnen wij leveren:
Tapasbuffet, stampotbuffet, chineesbuffet, saladebuffet, enz.

In de horeca komen we graag aan uw wensen tegemoet. Hierbij treft u onze 
horecalijst aan. Mocht u speciale wensen hebben of allergeneninformatie wensen, 
dan kunt u hierover contact met ons opnemen.

It Aldlân 4
9034 XB  Marsum

 058 - 205 0 205

   info@andringastate.nl
  www.andringastate.nl

Andringastate
a f s c h e i d s c e n t r u m  &  c r e m a t o r i u m
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Muziek
U kunt een keuze maken uit ons muziekboek dat u kunt vinden op andringastate.nl 
onder het ‘kopje’ informatie. Geeft u dan de nummers door die vóór het 
muziekstuk staan. Deze muziekstukken zijn origineel en van de beste kwaliteit. 
Staat uw muziekstuk er niet tussen, mail dan de artiest en titel (eventueel met 
uitvoering) naar info@andringastate.nl, wij zullen er zorg voor dragen dat het 
juiste nummer wordt afgespeeld in een goede kwaliteit. 
Daarnaast kunt u de muziek ook nog steeds zelf afgeven bij Andringastate, 
zet dan de muziek op een USB stick als MP3, WAV of AAC bestand of verzend 
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U kunt foto’s en bewegende beelden laten zien via de beamer. Deze levert u aan 
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zo weten we wanneer welk muziekstuk afgespeeld moet worden, wanneer 
er een foto of videopresentatie afgespeeld moet worden, en wanneer er 
sprekers zijn. Het draaiboek kunt doorgeven aan uw uitvaartleider 
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Heeft u nog vragen of wilt u advies over het aanleveren, wij helpen u graag. 

Wij wensen u een persoonlijke, betekenisvolle plechtigheid toe.
Het team van afscheidscentrum & crematorium Andringastate
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tap bier; Heineken € 2,60
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binnenlands gedistilleerd € 2,85
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luxe koeken assortiment € 2,05
oranjekoek slagroom of crème € 2,25
petit fours € 2,30
Gebak assorti € 2,95
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Borrelarrangement; bladerdeeghapje, kaas, worst, bittergarnituur, bitterbal  € 5,95
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Lunchbuffet Marsum; soep, salade, pistolet luxe belegd, onbeperkt koffie/thee   €  19,95 
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  www.andringastate.nl

Andringastate
a f s c h e i d s c e n t r u m  &  c r e m a t o r i u m

Buffetten (prijs per persoon) 
Lunchbuffet Andringastate  ................................................................................................... € 19,95
Soep, huzarensalade met gesneden stokbrood en kruidenboter, 
pistolet luxe belegd, koffie/thee onbeperkt.
Lunchbuffet It Aldlân  ................................................................................................................ € 15,95
Soep, 2x divers belegd broodje, koffie/thee onbeperkt.
Lunchbuffet Marsum
Soep, 2x broodjes met ham/kaas en krentenbollen. ........................................................ €  8,95
Koffiebuffet Pompeblêd  .......................................................................................................... € 16,95
Soep, krent-/suikerpofke, broodje, div. vleeswaren en kaassoorten, zoet beleg, 
melk, karnemelk en onbeperkt koffie/thee.
Warme buffetten  ..............................................................................................................  op aanvraag
O.a. stamppotbuffet, Chinees buffet, saladebuffet, pastabuffet.

Mocht u andere wensen hebben of allergeneninformatie wensen, dan kunt u contact 
met ons opnemen. In overleg is veel mogelijk.

Andringastate werkt met zorgvuldig geselecteerde leveranciers. 
Hiermee wordt de kwaliteit van de producten gegarandeerd en voldaan aan de 
geldende wet- en regelgeving van de HACCP. 
Het is daarom niet toegestaan eigen consumpties mee te brengen.


