Informatie condoleances

Geachte gast,
Het overlijden van een dierbare is een droevige gebeurtenis. Een gebeurtenis waar een waardig
afscheid bij hoort. Bij Van der Valk Hotel de Gouden Leeuw kunt u afscheid nemen op een manier die
bij u past en ondanks het verdriet, een goed gevoel geeft.
Vanuit onze ervaring hebben wij 2 arrangementen samengesteld waar de meeste gasten een keuze
in maken. Naar wens kunt u de arrangementen uitbreiden en aanpassen. De arrangementen zijn op
basis van 1,5 uur. Bent u met 25 tot 125 personen, dan is de zaalhuur inclusief. Vanaf 125 personen
berekenen wij € 500,- zaalhuur door.
De zaal is aangepast aan het aantal personen. Standaard staat de zaal met een combinatie van
zittafels en statafels opgesteld.
Heeft u iets in gedachten wat niet bij het arrangement zit? U bent altijd van harte welkom om
contact met ons op te nemen en uw wensen persoonlijk te bespreken.
Familienaam

: _______________________________________________________

Gewenste naam welkomstbord : _______________________________________________________
Adres

: _______________________________________________________

Postcode + huisnummer

: _______________________________________________________

Telefoonnummer

: _______________________________________________________

Datum

: _______________________________________________________

Aanvangstijd

: _______________________________________________________

Opmerkingen

: _______________________________________________________

Aantal gasten*

: Minimum: __________________Maximum: ___________________

* We verzoeken u een minimum en een maximum aantal personen door te geven. Het minimum
aantal personen zal worden voorbereid en klaar gezet. Dit is tevens het aantal wat minimaal aan u zal
worden doorberekend. Het maximaal aantal personen is het aantal waar wij extra rekening mee
houden betreft catering en personeel.
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Arrangement 1

€ 14,50 p.p.

Gedurende de condoleance worden de gasten voorzien van een drankje uit het
Hollandse assortiment en serveren wij een ronde bitterballen.
Het arrangement is op basis van 1,5 uur.
Voor de ontvangst kunt u kiezen uit (a.u.b. uw keuze aanvinken)
 Ontvangst met koffie/thee
 Ontvangst met een drankje uit het Hollands assortiment
Het arrangement is uit te breiden met (a.u.b. aanvinken indien gewenst):
Koffie/thee
Petit four
Gesorteerd gebak
Lunch
 Belegde broodjes*
Harde en zachte broodjes belegd met jonge en oude belegen kaas,
boerenham, rauwe ham, fricandeau, kipfilet en salami
 Luxe belegde broodjes*
Harde en zachte broodjes belegd met gerookte Schotse zalm, gerookte
paling, gekookt eitje met rookvlees, kip-kerriesalade met gerookte kip,
Hollandse garnalen met cocktailsaus en room brie met walnoten
 Kopje Pomodori tomatensoep
 Broodje kroket
Hapjes







Warm bittergarnituur, Aziatische kiphapjes en kaasvingers
Hollands kaas & worst plankje
Lepelamuses met zalm-, makreel- en ham mousse*
Luxe toastjes*
Belegd met gerookte Schotse zalm, gerookte paling, Hollandse garnalen,
geitenkaasmousse, Parmaham en filet Americain
Wrap rolletjes met gerookte zalm/kip en garnalenhapjes
Bordje Javaanse kipsaté

€ 1,95 p.p.
€ 2,50 p.p.

€ 2,75 p.st.

€ 3,75 p.st.

€ 4,75 p.p.
€ 3,50 p.p.

€ 3,00 p.p.
€ 2,00 p.p.
€ 2,00 p.st.
€ 2,00 p.st.

€ 4,00 p.p.
€ 7,50 p.p.

* Graag het aantal per persoon aangeven
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Arrangement 2

€ 16,50 p.p.
Gedurende de condoleance ontvangen de gasten 2 kopjes koffie/thee per persoon.
Op tafel staan kannen met melk en jus d’orange en harde en zachte broodjes belegd
met jonge en oude belegen kaas, boerenham, rauwe ham, fricandeau, kipfilet en salami.
Gebaseerd op 2 broodjes p.p. Het arrangement is op basis van 1,5 uur.
Het arrangement is uit te breiden met (a.u.b. aanvinken indien gewenst):
Koffie/thee
 Petit four
 Gesorteerd gebak

€ 1,95 p.p.
€ 2,50 p.p.

Lunch
 Toeslag luxe belegde broodjes
€ 2,00 p.p.
I.p.v. de reguliere broodjes, ontvangt u broodjes belegd met gerookte Schotse
zalm, gerookte paling, gekookt eitje met rookvlees, kip-kerriesalade met
gerookte kip, Hollandse garnalen met cocktailsaus en room brie met walnoten
 1 drankje per persoon uit het Hollandse assortiment*
€ 3,30 p.p.
 Kopje Pomodori tomatensoep
€ 4,75 p.p.
 Broodje kroket
€ 3,50 p.p.
Hapjes







Warm bittergarnituur, Aziatische kiphapjes en kaasvingers
Hollands kaas & worst plankje
Lepelamuses met zalm-, makreel- en ham mousse*
Luxe toastjes*
Belegd met gerookte Schotse zalm, gerookte paling, Hollandse garnalen,
geitenkaasmousse, Parmaham en filet Americain
Wrap rolletjes met gerookte zalm/kip en garnalenhapjes
Bordje Javaanse kipsaté

€ 3,00 p.p.
€ 2,00 p.p.
€ 2,00 p.st.
€ 2,00 p.st.

€ 4,00 p.p.
€ 7,50 p.p.

* Graag het aantal per persoon aangeven
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