
Product  Prijs 2022 Product  Prijs 2022 

Koffie en thee Lunchgerechten

Koffie € 1,40 #VERW! Tosti ham/kaas € 2,35

Cappucino / warme chocomel € 1,65 #VERW! Kop soep met brood € 1,95

Thee € 1,10 #VERW!

Uitsmijter ham/kaas 2 sneetjes 2 

eieren
€ 3,20

Koek en gebak Diverse soorten ijs en desserts

Gevulde koek € 1,15 #VERW! Cornetto classic € 1,05

Gebak klein € 2,10 #VERW! Beker roomijs € 1,65

Gebak groot € 2,65 #VERW! Waterijs € 1,00

Petit Fours € 1,85 #VERW! Fruitsalade € 2,65

Plakje cake € 1.00 #WAARDE! Magnum classic € 2,15

Borrelhapjes Frisdranken per flesje

Diverse warme snacks per 9 stuks € 4,40 Sinas € 1,90

Bitterballen per 9 stuks € 4,40 #VERW! Cassis € 1,90

Kaasstengels pak € 5,30 #VERW! Coca Cola / Coca Cola Light € 1,90

Schaaltje kaas/worst 3X3 stuks € 4,40 #VERW! Spa rood € 1,90

Diverse zoutjes € 0,85 #VERW! Spa blauw € 1,90

#VERW! Appelsap € 1,90

Warme maaltijden Druivensap € 1,90

Warme maaltijd  € 9,70 Jus d'orange € 1,90

Tafeltje Dekje maaltijd (warm of koud) € 6,40 #VERW! Dubbeldrank € 1,90

Kop soep of nagerecht bij warme maaltijd € 1,25 #VERW! Ice tea € 1,90

Broodmaaltijd restaurant 

(brood/beleg/ei/koffie/thee)

€ 3,10 #VERW! Dubbeldrank € 1,90

Uitgebreide broodmaaltijd thuis 

(brood/beleg/koffie/thee/ontbijtkoek/ 

beschuit/ei/fruit, in ruime verpakking)

€ 7,20 Ice tea € 1,90

Extra rauwkost € 1,25 #VERW!
Extra appelmoes € 0,55 #VERW! Bieren per flesje
Extra ijs met slagroom € 2,60 #VERW! Bier € 2,00

Broodje kroket € 1,70 #VERW! Bier alcoholvrij € 2,00

Broodje gezond € 3,40 #VERW!

Broodje ham of kaas € 1,75 #VERW! Wijnen

Kaassoufle € 1,60 #VERW! Rode wijn € 2,15

Omelet met brood en garnituur € 3,20 #VERW! Rode wijn per fles € 8,45

Saucijzenbroodje 1,65€                  #VERW! Witte wijn € 2,15

#VERW! Witte wijn per fles € 8,45

#VERW! Rose € 2,15

#VERW! Rose per fles € 8,45

#VERW! Advocaat met slagroom  €                    2,20 

 Voor het maken van reserveringen voor feesten en partijen kunt u contact opnemen met een van de medewerkers gastronomie. 

Tarieven 2022 Gastronomie

          Pieter Raat 



Zaalhuur Eenheid  Prijs 2022 

Huur gedeelte restaurant De Raatstede,  Hugo-

Waard 

Per dagdeel (maximaal 4u) € 40,00

Huur Raatkamer Per dagdeel (maximaal 4u) € 30,00

Huur Huiskamer Per dagdeel (maximaal 4u) € 28,00

Inzet van gediplomeerd personeel Per uur

€ 34,00

Schoonmaakkosten Vast bedrag € 31,00

Product

Wassen bedden- en linnengoed

Onbeperkt labelen

Wassen van de onderkleding

Wassen bovenkleding (per week zijn de eerste 

3 stuks voor rekening van de bewoner)

Tarieven 2022 Wassen en linnenpakket 

      Pieter Raat

Pieter Raat brengt geen kosten in rekening indien de bewoner alle boven -en onderkleding zelf wast of als dit door 

familieleden/mantelzorger wordt gedaan. 

Soort

In ZZP pakket

Eenmalig

Per maand

Per stuk  €                                                                                      4,00 

 €                                                                                    50,00 

 €                                                                                  105,00 

 in ZZP pakket 

 Prijs 2022  

Voor feesten en partijen 

tussen 4 en 12 personen, 

alleen mogelijk in combinatie 

met afname eten& drinken van 

Pieter Raat

Bij afname van eten en drinken worden geen extra kosten voor zaalhuur in rekening gebracht; Bij kleine afname, alleen koffie en thee 

plakje cake of gebak gelden bovenstaande prijzen. Bijvoorbeeld bij condoleance. Indien derden (anderen dan cliënten) een ruimte 

huren, wordt btw gerekend. 

Voor feesten en partijen vanaf 

10 personen, alleen mogelijk in 

combinatie met afname eten& 

drinken van Pieter Raat

Inzet van medewerkers voor 

feestjes en partijen, tot 20 

gasten 1 personeelslid.

Ongeacht de grote van het 

feest/partij

Tarieven 2022 Zaalhuur  

         Pieter Raat 

Vereisten

Voor feesten en partijen vanaf 

10 personen, alleen mogelijk in 

combinatie met afname eten& 

drinken van Pieter Raat


