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Prijslijst restaurants 
 
De restaurants van de woonzorgcentra bieden een selectie uit het onderstaand assortiment. 
Afwijkingen van artikelen in de woonzorgcentra kunnen voorkomen. 
 

Brood, crackers, ontbijtkoek ea 
 

 
Boterham 1 stuk, wit/bruin € 0,41  
Boterham 2 stuks, wit/bruin  € 0,71  
Ciabatta 90 gr € 0,92  
Croissant 70 gr € 0,56  
Harde bol € 0,56  
Kadetje, wit/bruin  € 0,61  
Kaiserbol € 0,36  
Knäckebröd € 0,15  
Krentenbol € 0,56  
Luxe afbakbroodje € 0,92  
Mueslibol  € 0,92  
Ontbijtkoek 21 gr € 0,15  
Pistolet  € 0,97  
Plakje roggebrood € 0,20  
Rozijnenbrood, 2 sneetjes € 0,92  
Snelle Jelle, ontbijtkoek € 0,81  
Vruchtenbol  € 0,76  
Belegde broodjes 

 
 

Belegd broodje 1,00, volgens omschrijving restaurant met kaart en foto € 1,00  
Belegd broodje 1,00, volgens omschrijving restaurant met kaart en foto € 1,50  
Belegd broodje 2,00, volgens omschrijving restaurant met kaart en foto € 2,00  
Belegd broodje 2,50, volgens omschrijving restaurant met kaart en foto € 2,50  
Belegd broodje 3,00, volgens omschrijving restaurant met kaart en foto € 3,00  
Boerenomelet, volgens omschrijving restaurant met kaart en foto € 2,70  
Hotdog, volgens omschrijving restaurant met kaart en foto € 2,29  
Uitsmijter 1 ei, volgens omschrijving restaurant met kaart en foto  € 1,58  
Uitsmijter 2 eieren, volgens omschrijving restaurant met kaart en foto  € 2,29  
Uitsmijter 3 eieren, volgens omschrijving restaurant met kaart en foto  € 3,11  
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Beleg 
 

 
Boursin 16 gr € 0,61  
Chocopasta 15 gr € 0,20  
Filet Americain 35 gr cup € 0,71  
Gekookt ei € 0,25  
Hagelslag klein 15 gr € 0,20  
Haring Dagprijs  
Jam 15 gr € 0,10  
Kaas, 2 plaks verpakt € 0,71  
Likkepot 35 gr € 0,46  
Margarine 10 gram € 0,20  
Ossenworst 40 gr € 0,51  
Paté, 2 plaks verpakt 12,5 gr € 0,51  
Pindakaas 15 gr € 0,20  
Roomboter 10 gram € 0,25  
Rosbief 2 plaks € 1,53  
Saksische leverworst 35 gr € 0,51  
Smeerkaas 25 gr € 0,41  
Smeerworst 40 gram € 0,87  

St. Moret € 0,61  
Vleeswaren, 2 plaks verpakt € 0,71  
Salades 

 
 

Salade voor 1 persoon, 50 gr € 0,81  
Salade voor 1 persoon, 75 gr € 0,92  
Salade voor 1 persoon, luxe 1 € 1,27  
Salade voor 1 persoon, luxe 2 € 1,53  
Fruit 

 
 

Fruit Dagprijs  
Warme dranken 

 
 

Kop koffie € 0,97  
Kop thee € 0,97  
Cappuccino  € 1,43  
Cappuccino met slagroom € 1,83  
Wiener melange € 1,43  
Warme chocolademelk € 1,25  
Warme chocolademelk met slagroom € 1,55  
Koffie en thee per  liter € 5,76  
Hertog met slagroom € 1,40  
Irish coffee € 3,16  
Luxe koffie en thee 

 
 

Kop koffie (vers gemalen bonen) € 1,27  
Espresso (vers gemalen bonen) € 1,32  
Kop luxe thee € 1,02  
Cappuccino (vers gemalen bonen) € 1,53  
Cappuccino met slagroom (vers gemalen bonen) € 1,83  
Zuiveldranken 

 
 

Glas melk of karnemelk 250 ml € 0,25  
Beker melk of karnemelk 300 ml € 0,51  
Beker chocolademelk 250 ml € 0,87  
Beker Optimel 250 ml € 0,81  
Vifit beker 250 ml € 0,71  
Beker Milk & Fruit 250 ml € 0,71  
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Frisdranken 
 

 
Beker jus d'orange € 1,27  
Cassis € 1,63  
Coca cola € 1,63  
Druivensap € 2,09  
Flesje multivitamine  € 1,32  
Frisdrank blikje divers € 2,09  
Frisdrank, per flesje  € 1,63  
Frisdrank, per glas  € 1,27  
Hero fruitdrank € 1,17  
Jus d'orange € 2,09  
Limonade € 0,51  
Spa rood of blauw € 1,63  
Bier 

 
 

Heineken of Amstel,flesje  € 2,04  
Palm of Hertog, flesje € 2,44  
Wijn 

 
 

Wijn per glas  € 2,34  
Rode wijn, kleine fles € 4,13  
Rode wijn, grote fles € 6,93  
Witte wijn droog of zoet, kleine fles € 4,18  
Witte wijn droog of zoet, grote fles € 7,03  
Gedistilleerd (sterke drank) 

 
 

Advocaat met slagroom  € 2,65  
Binnenlandse borrel  € 2,34  
Borrel met cola € 4,38  
Buitenlandse borrel  € 2,65  
Jenever € 2,34  
Port € 2,34  
Sherry € 2,34  
Vieux € 2,34  
Maaltijden 

 
 

Voorgerecht € 2,09  
Soep  € 1,17  
Cup-a-Soup € 0,46  
Hoofdgerecht of maaltijdsoep  € 6,06  
Maaltijdsalade klein  € 1,58  
Maaltijdsalade groot  € 2,14  
Bijgerecht € 1,22  
Nagerecht  € 1,22  
3-gangen restaurantmaaltijd incl. koffie  € 9,78  
3-gangen restaurantmaaltijd excl .koffie  € 8,66  
2-gangen restaurantmaaltijd € 8,35  
Themamaaltijd volgens aankondiging restaurant € 17,83  
Speciale maaltijd voor zon- en feestdagen of verjaardag € 11,77  
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Snacks 
 

 
Patat in bakje € 1,73  
Patat op bordje € 1,83  
Kroket € 1,32  
Kaassoufflé € 1,43  
Loempia  € 2,34  
Vietnamese loempia  € 1,63  
Nasischijf  € 1,63  
Bamischijf  € 1,63  
Frikadel  € 1,83  
Kipnuggets  € 2,44  
Bittergarnituur, 5 stuks  € 2,29  
Bittergarnituur, 6 stuks € 2,75  
Bitterballen, 6 stuks € 2,39  
Minisnacks, 8 stuks € 3,67  
Saucijzenbroodje  € 2,09  
Saté, 3 stokjes  € 4,02  
Saté, 2 stokjes € 3,01  
Tosti € 2,09  
Eenhapssaucijzen, per stuk € 0,25  
Pizzapunt  € 1,88  
Bal gehakt  € 1,32  
Hamburger (zonder broodje) € 1,53  
Snack 1,50, volgens omschrijving restaurant met kaart en foto € 1,50  
Snack 2,00, volgens omschrijving restaurant met kaart en foto € 2,00  
Snack 2,50, volgens omschrijving restaurant met kaart en foto € 2,50  
Snack 3,00, volgens omschrijving restaurant met kaart en foto € 3,00  
Snack 3,50, volgens omschrijving restaurant met kaart en foto € 3,50  
Luxe kroket 

 
 

Kalfskroket (Dobben) € 1,58  
Rundvleeskroket (Kwekkeboom) € 1,43  
Snacks met broodje 

 
 

Broodje hamburger € 2,56  
Broodje hamburger speciaal € 3,06  
Belegd broodje 1,50, volgens omschrijving restaurant met kaart en foto € 1,50  
Belegd broodje 2,00, volgens omschrijving restaurant met kaart en foto € 2,00  
Belegd broodje 2,50, volgens omschrijving restaurant met kaart en foto € 2,50  
Belegd broodje 3,00, volgens omschrijving restaurant met kaart en foto € 3,00  
Belegd broodje 3,50, volgens omschrijving restaurant met kaart en foto € 3,50  
Sauzen 

 
 

Mayonaise, ketchup, curry, pindasaus € 0,46  
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Gebak en koek 
 

 
Gebak Haarlemse Bakkers € 1,78  
Gebak Ketels € 1,94  
Gebak Meesterbakker € 2,04  
Gebak Molco € 1,78  
Gebak Schmidt € 1,83  
Gebak Vermeer gesorteerd € 2,34  
Gebak Vermeer per punt € 2,04  

Appelkoek € 0,61  
Brownie € 0,71  
Dubbelcake € 0,51  
Gevulde koek 100 gr € 0,46  
Gevulde koek 70 gr € 0,61  
Krakeling € 0,31  
Mergpijp € 0,61  
Petit four € 1,73  
Roze koek € 0,61  
Rozijnencake € 0,51  
Slagroomsoesje € 0,10  
Sprits € 0,31  
Stroopwafel € 0,51  
Sultana € 0,41  
Snoep 

 
 

Zakje snoep Venco € 1,73  
Bros, Mars, Bounty of Kitkat € 0,87  
M&M’s 45 gr € 0,61  
Mentos € 0,81  
Pepermunt € 0,71  
Chips 

 
 

Zakje chips 40 gr € 0,51  
Pinda’s of borrelnootjes 60 gr € 0,71  
IJs 

 
 

Raket € 0,66  
Festini € 0,56  
Hertog met slagroom € 1,27  
Magnum € 1,63  
Cornetto € 1,48  
Roomijsbeker € 1,02  
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Prijzen aanvullende diensten 
 
Ieder woonzorgcentrum heeft een eigen aanbod van aanvullende diensten. Wilt u weten wat 
de mogelijkheden zijn, overlegt u dan met uw vaste contactpersoon op de locatie. 
Onze medewerkers staan open voor uw wensen en geven u graag advies op maat. 
 
Arrangementen voor vieringen en bijeenkomsten (vanaf 10 personen) 
Op de meeste woonzorglocaties kunt u een ruimte huren voor een verjaardag, bijeenkomst of 
jubileum. Wij maken naar wens een arrangement met hapjes, drankjes, taart en buffet.  
 
Kostenindicaties: 
Arrangement van 2 uur met koffie, thee, gebak en borrel met drank  € 16 per persoon  
Warm of koud buffet of BBQ van 2,5 uur     € 20-30 per persoon 
Huur grote ruimte, > 80 m2       € 84,96 per dagdeel  
Huur kleine ruimte, 20-80 m2       € 50,53 per dagdeel 
 
Extra bed en huur kluisje  
Extra logeerbed en/of extra beddengoed      €   5,50 per keer 
 
Abonnementskosten telefoon en kabel  
Telefoon   €   9,30 per maand  
Kabel  Televisie € 13,50 per maand  
 
Wassen en repareren kleding en beddengoed 
Wassen van boven- en onderkleding: kosten op basis van gebruik met een maximum van  
€ 99,30 per maand en een minimum van  € 2,50 per factuur. 
 
Merken van wasgoed: de spullen die Zorgbalans voor u laat wassen, moeten voorzien zijn 
van uw naam om zoekraken te voorkomen. 
Merken kleding (éénmalig) € 76,40. 
 
Waskosten Houttuinen per maand       € 65,00 
Was- of droogmunt voor De Heemhaven, excl. wasmiddel    €   1,80  
Was- of droogmunt voor De Moerberg excl. wasmiddel     €   2,42  
 
Overige diensten 
Activiteiten Huiskamer tarief A per maand      €   8,70 
Activiteiten Huiskamer tarief B per maand      € 15,30 
Ontspanningsbijdrage per maand       €   2,75 
Servicepakket per maand        € 10,00 
Verzorgingsartikelen per maand       €   5,00 
Eigen bijdrage dagbehandeling per maand      € 12,15 
 
Laatste zorg na overlijden  
Op verzoek van de nabestaanden en in overleg met de geestelijk verzorger maken wij een 
offerte op maat voor een uitvaartdienst of requiemmis. Kostenindicatie: € 50 per uur.  
 
Klussen en schoonmaak en verwijderen huisraad  
In overleg kunnen wij zelf of met extra inhuur van mensen praktische hulp bieden bij 
schoonmaak, verhuizing en klussen in uw woonruimte in het woonzorgcentrum. 
  
Extra schoonmaakwerkzaamheden op verzoek bewoner   € 13,04 per 30 minuten  
Intensieve tapijtreiniging       €   2,65 per m²  
Verwijderen vloerbedekking, excl. afvoer materiaal/egaliseren  € 82,72 per appartement  
Verwijderen huisraad en meubels, excl. kosten vuilstorting  € 83,33 per appartement  
Kostenindicatie voor verhuizing en onderhoudsklussen  € 28,52 per uur 
 


