Condoleance- en uitvaartarrangementen
Het afscheid van een dierbare is zeer aangrijpend met moeilijke momenten. Steeds vaker kiezen
nabestaanden er voor om in een informele sfeer samen te komen. Hierbij kan de overledene in
dezelfde zaal of aangrenzende kamer aanwezig zijn. Graag vertellen wij u en/of uw
uitvaartverzorger hoe we een waardig afscheid kunnen verzorgen.
Natuurlijk is het ook mogelijk om juist ná de begrafenis of crematie te kiezen om samen te
komen. Wij hebben enkele arrangementen samengesteld om u een idee te geven van de vele
mogelijkheden. Ook is het mogelijk om op nacalculatie een geheel eigen invulling te maken.

Drankjes:
Koffie & Thee met een roomboterkoekje
Melk & Karnemelk
Frisdranken & Vruchtensappen
Pils (Tap)
Diverse wijnen

€
-

2,35 p.st.
2,00
2,50
2,50
3,95

Saucijzenbroodje
Plak roombotercake
Grootmoeders appelgebak
Appelflap
Zoete warme minibroodjes (chocolade, pecan enz.)

-

2,75
1,10
2,50
2,25
1,00

Zoutjes en nootjes
Luxe bitterballen met mosterd
Gesorteerde bittergarnituur met sausjes

- 0,75
- 0,75
- 0,60

Bij de koffie of een drankje:

Eenvoudig bittergarnituur (blokjes kaas en worst)
Luxe bittergarnituur (zalm, filet american, brie, carpaccio-wrap,
Hollandse haring, gevulde glaasjes met garnalen en kip, gevuld eitje enz.)

- 0,95

Belegde broodjes (bruin en wit)
Pistolets (ham, kaas, cervelaat, worst)
Sandwiches
Mini sandwiches & luxe wraps
Diverse belegde minibroodjes met gevarieerde luxe beleg
Diverse soorten goed gevulde soep

-

- 1,75
2,25
3,25
3,25
2,25
3,25
3,50

Drankenarrangement:
Onbeperkt koffie / thee en tafelwater

- 4,50 p.p.

Afscheidsbijeenkomst:
Onbeperkt drankenassortiment (incl. koffie en thee),
2 x een gesorteerd hapje
incl. zoutjes en nootjes
voor de duur van twee uur

- 12,75 p.p.

Broodtafel compleet:
Witte en bruine broodjes,krentenbollen, mix aan mini broodjes,
Kaas, ham, cervelaat, fricandeau, zoetwaren
Koffie / Thee en tafelwater

- 12,50 p.p.

Uitbreidingen:
Kroket
Kop soep (één soort)
Kop soep (keuze uit twee soorten)
Stokbrood met kruidenboter
Goed gevuld vleespasteitje

-

1,75
2,50
2,75
0,75
5,00

Broodtafel de Luxe:
Compleet arrangement als hiervoor met extra:
Luxe mini sandwiches met carpaccio & ‘Old Amsterdam’
Gevarieerde wraps met o.a. gerookte zalm en kruidenkaas
Variatie zoete mini broodjes
Warme snack zoals een vleeskroket
Kopje soep met stokbrood en kruidenboter
Koffie / Thee en tafelwater

- 18,50 p.p.

Meerprijs een pasteitje i.p.v. kroket

- 20,50

High-tea:
Diverse arrangementen vanaf

- 16,50

Diner:
Diverse keuzediners vanaf

- 26,50

Voor de kids:
Kinderpannenkoek
Portie poffertjes
Kindermenu, frites, keuze snack, appelmoes
en een ijsje met verrassing
Fristi, chocomelk & dubbel-friss
Deze arrangementen en prijzen gelden vanaf 25 personen.

- 5,00
- 4,50
- 8,50
- 2,40

