Met zorg
voor u gemaakt.

Afscheid nemen van een dierbare doet
ieder van ons op zijn of haar eigen
manier. De wensen van de dierbare
overledene en de naasten zijn daarbij
voor ons leidend. Afscheid nemen is
samen verdrietig zijn, samen met elkaar
herinneringen ophalen maar soms ook
toosten op een lang en rijk leven. Onze
uitvaartcentra lenen zich er uitstekend
voor om uw persoonlijke wensen
vorm te geven, maar soms is thuis,
in huiselijke kring, afscheid nemen
de laatste wens van de overledene.
Ook dit kunnen onze medewerkers in
samenwerking met Catering William
voor u tot in detail verzorgen.

Bij een afscheid past natuurlijk een heerlijk geurend kopje koffie, een
vers belegd broodje of een sprankelend glas prosecco. Zo divers als de
persoonlijke wensen zijn met betrekking tot de uitvaart, zo uitgebreid
zijn onze mogelijkheden qua verzorging van een hapje en een drankje.
In deze brochure treft u een assortiment aan van de diverse mogelijkheden die wij u in onze uitvaartcentra of bij u thuis kunnen bieden.
Wanneer u andere wensen heeft, is dit natuurlijk ook altijd mogelijk in
overleg met onze uitvaartverzorger.
Vanwege de warenwet mogen wij het zelf meebrengen en serveren
van eigen etenswaren in onze uitvaartcentra niet toestaan.

Zoet

Variatie van roomboter- en marmercake
Mix van zoete mini-brownies, muffins en soesjes (2 p.p.)
Variatie van Limburgse vlaai, per punt
Variatie van Limburgse vlaai met slagroom, per punt
Variatie van luxe gebak
Assortiment huisgemaakte bonbons, per stuk
Petitfours, per stuk
Roomboterkoekjes, per 2 stuks
Slagroomsoesje
Appelflap
Kersenflap
Mini-appelflap
Mini-kersenflap
Peperkoek van de warme bakker
Mini-koffiebroodjes
Mini-krentenbol met roomboter en suiker
Mini-chocolade croissant

€ 1,40
€ 2,00
€ 3,00
€ 3,30
€ 3,90
€ 1,30
€ 2,60
€ 0,75
€ 0,60
€ 3,10
€ 3,10
€ 2,00
€ 2,00
€ 1,00
€ 1,10
€ 1,10
€ 1,10

Hartig

Brabants worstenbroodje
Saucijzenbroodje
Kaasbroodje
Mix van mini-worstenbroodje of saucijzenbroodje (2 p.p)
Portie nootjes en zoute koekjes
Plankje met diverse soorten worst en kaas

€ 3,20
€ 3,20
€ 3,20
€ 3,20
€ 1,80
€ 2,50

€ 5,50
Tapasplankje
- Gemarineerde champignons
- Dungesneden serranoham
- Authentieke fuet
- Huisgemaakte tomatentapenade met Spaanse crackertjes
- Knoflookgarnalen
- Aioli met dipstokjes
- Gemarineerde olijven

Soepen

Huisgemaakte, rijkgevulde tomatensoep
Paddenstoelensoep met walnoot en gehaktballetjes
Huisgemaakte boerengroentensoep
Heldere aspergesoep met stukjes asperges (seizoen)
Pompoensoep (seizoen)

€ 4,10
€ 4,10
€ 4,10
€ 4,40
€ 4,40

Broodjes

Assortiment van belegde witte en bruine zachte broodjes
met slagersachterham en pittig belegen kaas
Assortiment van belegde witte en bruine harde broodjes
met slagersachterham en pittig belegen kaas
Assortiment van zachte en harde mini-broodjes belegd
met slagersachterham en jonge kaas
		
Assortiment luxe belegde zachte en harde mini-broodjes
- Zalm gemarineerd met dille en een huisgemaakte
honingmosterdsaus
- Oude kaas met een topping van vijgenchutney
- Filet américan met Pecorino kaas en truffelmayonaise
- Brie de Meaux met gehakte walnoot en honing
- Salade van gestoomde forel en sriracha mayonaise
- Filet de saxe met gebakken champignons en Andalousesaus
Assortiment belegde sandwiches
- Huisgemaakte eiersalade met bieslook en appel
- Huisgemaakte tonijnsalade met gepofte tomaatjes
- Gerookte zalm met gemarineerde trostomaatjes en bieslook
- Brie de Meaux met gehakte walnoot en honing

€ 3,00
€ 3,50
€ 2,40
€ 3,40

€ 3,60

Lunch-arrangement bestaande uit
- 2 Belegde mini-broodjes met soep naar keuze
- 2 Luxe belegde mini-broodjes met soep naar keuze

€ 10,30
€ 12,40

High Coffee-arrangement (3 p.p.)
€ 16,10
- Brownies en blondies
- Huisgemaakte blueberry muffin met mascarponecrème
- Scone met frambozen en frambozencrème
- Slagroomsoesje
- Bonbon
- Appeltaart geserveerd in een glaasje
- Mini aardbeienschelp

High Tea-arrangement
- Mini-sandwich met gerookte zalm
- Mini-broodje met huisgemaakte eiersalade
- Mini-croissant met brie de Meaux, walnoot en honing
- Briochebrood met kempenham en
huisgemaakte vijgenchutney
- Mini-sandwich met fricandeau en tonijnmayonaise
- Mini-croissant met chocolade en frambozen
- Brownies, blondies en bonbons
- Zwitserse mini-roomvlaaitjes

Arrangementen

€ 21,30

Arrangement Borrel Bites
€ 14,00
- Mix van oude kaas en ambachtelijke worst
- Variatie van nootjes en zoute koekjes
- Huisgemaakte mini-saté
- Thaise gehaktballetjes
- Yakitori kipspiesjes
Arrangement Zoet
- Variatie van roomboter- en marmercake
- Slagroomsoesjes
- Bonbons
- Petitfours

€ 9,30

Arrangement koffie en thee
Koffie en thee (max. 120 minuten)

€ 4,70

Arrangement dranken low
Koffie, thee, frisdrank en vruchtensap (max. 120 minuten)

€ 6,80

Arrangement dranken high
€ 8,30
Koffie, thee, frisdrank, vruchtensap, wijn en bier (max. 120 minuten)
Dieetwensen of allergieën
Natuurlijk denken wij graag met u mee. Heeft u speciale dieetwensen,
allergieën of wilt u graag iets anders dat niet in ons assortiment
aanwezig is, laat het ons weten. In overleg passen we de gerechten
zo aan dat deze bij uw wensen passen.
Prijzen onder voorbehoud geldig t/m december 2022.

Dranken
Koffie
Thee
Frisdrank
Vruchtensap
Glas huiswijn
Bier (flesje)
Glas cava

€ 2,30
€ 2,30
€ 2,40
€ 2,40
€ 3,60
€ 2,90
€ 4,20
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