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Wist u dat.... u voor extra comfort bij de crew 
uw persoonlijke comfort-pack kan kopen voor 
slechts € 6,-? Dit geldt voor vluchten langer 
dan drie uur. 

• XL Fleece Deken • Oogmasker • Nekkussen  

Wist u dat.... u voor uw volgende vlucht met 
Corendon Dutch Airlines uw maaltijd vooraf 
vanuit huis kan bestellen? 
Tot 24 uur voor vertrek! 

Surf naar www.corendon.nl en maak een keuze 
uit onze uitgebreide selectie maaltijden 
waaronder een Italiaanse maaltijd, een rijsttafel, 
een kindermenu of sushi.

Eet smakelijk! 
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KOFFIE EN THEE - COFFEE AND TEA WIST U DAT? - DID YOU KNOW?

CHOCOMELK 
hot chocolate

ILLY COFFEE

SIMON LÉVELT 
Marokkaanse muntthee - Moroccan Mint Tea

SIMON LÉVELT 
Earl Grey Superieur

SIMON LÉVELT 
Rooibos (sinaasappel/citroen/limoen)
Rooibos (Orange/Lemon/Lime)

KOBUX BONBONS
(4 stuks) - 4 pieces

NESCAFÉ CAPPUCCINO

€2.50

Wist u dat.... u voor extra comfort bij 
de crew uw persoonlijke comfort-pack 
kan kopen voor slechts €6.-? 
Dit geldt voor vluchten langer dan drie uur.

• XL Fleece Deken • Oogmasker • Nekkussen

Wist u dat.... u voor uw volgende vlucht 
met Corendon Dutch Airlines uw maaltijd 
vooraf on-line kan bestellen?
Tot 24 uur voor vertrek!

Surf naar www.corendon.nl en maak een keuze uit onze 
uitgebreide selectie maaltijden waaronder een Italiaanse 
maaltijd, een rijsttafel, een kindermenu of sushi.
Eet smakelijk!
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KOFFIE OF THEE 
MET HEERLIJKE 
APPELTAART
Aanbieding is geldig in combinatie 
met ILLY koffie,  cappuccino of thee.
Offer goes with ILLY coffee, 
cappuccino or tea.

€5.-
€6.-

corendon.nl



SNACKS - SNACKS

SANDWICH KIP, KRUIDEN-  
ROOMKAAS EN RUCOLA
Chicken sandwich with herb cream  
cheese and rocket salad

€4.-

HOLLANDSE APPELTAART*

Dutch Apple pie

€3.50

TWEE STROOPWAFELS
Two Waffles with Syrup

€2.-

CROISSANT 
OLD AMSTERDAM
Croissant Old  
Amsterdam Cheese

€3.50

GEVULDE KOEK
Dutch Almond Biscuit

€2.-

SAVORY
SWEET &

*N
ie

t o
p 

al
le

 v
lu

ch
te

n 
be

sc
hi

kb
aa

r -
 N

ot
 a

va
ila

bl
e 

on
 e

ve
ry

 fl
ig

ht

SANDWICH OLD AMSTERDAM,  
MOSTERD SPREAD EN KRULFRISEE
Sandwich Old Amsterdam Cheese on chia  
bread with mustard spread and lollo verde

€4.-

corendon.nl



WARME SNACKS - HOT SNACKS WARME SNACKS - HOT SNACKS

TASTY
TRADITIONAL

BROODJE UNOX*
Unox sausage on a bread roll*

€3.-

BROODJE 
KWEKKEBOOM KROKET
Kwekkeboom Croquette on a bread roll

€4.-

UNOX GOOD NOODLES GROENTE*
Unox Good Noodles Vegetables

€3.50

KAASENVELOP OLD AMSTERDAM
Folded bread filled with Old Amsterdam cheese

€3.-

CONIMEX THOM KHA KAI 
NOODLES MET KIP
Conimex Thom Kha Kai Chicken Noodles

€3.50

CUP-A-SOUP TOMAAT 
OF ERWTENSOEP
Cup-a-Soup Tomato or green pea soup

€2.50

corendon.nl*Niet op alle vluchten verkrijgbaar -  Not available on every flight



FRISDRANKEN - SOFT DRINKS

COCA COLA 33 CL -  COCA COLA ZERO 33 CL - 
FANTA 33 CL - LIPTON ICE TEA 33 CL 

FEVER TREE 
TONIC 15 CL

SINAASAPPELSAP APPELSIENTJE 25 CL
Orange Juice 25 cl 

APPELSAP APPELSIENTJE 25 CL
Apple Juice 25 cl

€2.50

SPA BLAUW 33 CL
Spring Water 33 cl

SPA ROOD 33 CL
Sparkling Water 33 cl

€2.-

FRISTI 25 CL
CHOCOMELK 25 CL
Cold chocolate milk 25 cl

RED BULL - 25 CL

€2.50

REFRESHING
DRINKS

€2.50 €1.50

NUTELLA & GO!

€2.-

CORENDON ONTBIJTBOX
Corendon breakfast box

€6.-

FEVER TREE TONIC 15CL €2.50

TANQUERAY GIN 5CL €5.-

NIEUW  NIEUW  NIEUW  NIEUW  NIEUW  NIEUW

€6.50

GIN & TONIC OFFER

corendon.nl



ZOET EN HARTIG - SWEET AND SAVORY

M&M PINDA 250G
M&M Peanut 250g

€3.-

MARS 2 PACK

€2.-
BOUNTY 2 PACK

€2.-
SNICKERS 2 PACK

€2.-
TWIX 2 PACK

€2.-

PEPITA NOTENMIX 90G
Pepita mixed nuts 90g

€2.-

HARIBO GOUDBEERTJES 75G
Haribo Gold-Bears 75g

€1.50

COCKTAILNOTEN 75G
Cocktailnuts 75g

€2.-
PRINGLES ORIGINAL 40G / 
PRINGLES HOT & SPICY 40G

€2.50

MALTESERS 175G

€3.-

Broodje Unox:
te land, ter zee én nu 

ook in de lucht!

Heerlijk 
Hollands

corendon.nl



ALCOHOLISCHE DRANKEN - SPIRITS

HEINEKEN 33CL

€3.-

JOHNNIE WALKER 
BLACK LABEL 5CL

€5.-

TANQUERAY 
GIN 5CL 

€5.-

BACARDI SUPERIOR 
RUM 5CL

€5.-

JUPILER 33CL

€3.-
CRAZY TROPEZ WHITE
Frankrijk, per glas - France, glass

€3.50

BARTON & GUESTIER MERLOT
Frankrijk, per glas - France, glass

€3.50

GESERVEERD 

PER  GLAS

SERVED 

BY THE GLASS

GESERVEERD 

PER  GLAS

SERVED 

BY THE GLASS

corendon.nl



Producten

Aan boord van onze vluchten bieden
wij een ruime keuze aan verschillende
producten. Het is mogelijk dat uw keuze
niet meer voorradig is. Wij bieden u
hiervoor bij voorbaat onze excuses aan.

Products

On board our flights, we offer a wide
range of different products. It is possible
that your choice is out of stock.
We apologize in advance.

Betalen

Aan boord kunt u betalen met euro’s of
met credit card. De onderstaande
kaarten worden geaccepteerd.

Payment

On board you can pay in Euros or by
credit card. The following credit cards
are accepted.

Attentie

Zelf meegebrachte alcoholische dranken
mogen niet aan boord worden genuttigd. 
Aan passagiers onder 18 jaar wordt geen
alcohol verkocht.

Attention

It is not allowed to consume alcoholic 
drinks which are not bought on board.
No alcohol will be sold to passengers 
younger then 18 years. 

Geschikt voor vegetariërs
Suitable for vegetarians


