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06-51074639

Een waardig afscheid…

CONDOLEANCE VERZORGING
De Stapperij is ook zeer geschikt voor een condoleance: prima ingerichte zalen, uitstekende
verzorging, klimaatbeheersing, rolstoeltoegankelijk, goed bereikbaar, ruim voldoende gratis
parkeerplaatsen.
Afscheid nemen van uw dierbare wilt u uiteraard op een waardige wijze doen waarbij u degene die
een plekje in het leven van de overledenen invulde de gelegenheid wilt geven om u te condoleren en
te ondersteunen met uw verlies. Wij kunnen daarin bijdragen door op gepaste wijze invulling aan de
condoleance te geven door het serveren van een prima koffietafel in een naar uw wensen ingerichte
zaal.
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INRICHTING
Wij stellen voor de zaal in te richten met vierkante tafels voor elk tien personen waarbij we een
tafel(s) reserveren voor u en de naaste familie. Op de tafels plaatsen wij een bloementje en kaarsje
en dekken de tafels in met koffiekopjes en lunchbordjes. We zorgen voor passende verlichting,
achtergrondmuziek en, indien gewenst, een microfoon.
VERZORGING
Na binnenkomst van de genodigde serveren wij gedurende anderhalf uur onbeperkt koffie, thee en
bronwater. Op de tafels plaatsen wij schaaltjes met plakjes roombotercake en krentenbrood.
Na binnenkomst van u en uw naaste familie plaatsen wij op de tafels broodmanden met
wittebroodjes, tarwebroodjes en luxebroodjes met jong belegen kaas, gekookte ham,
cervelaatworst, gebraden gehakt, gerookte ham en kipfilet. Wij gaan uit van drie broodjes per
persoon.
SPECIALE WENSEN?
De koffietafel is uit te breiden met een kopje soep geserveerd vanaf buffettafels, een broodje kroket,
een worstenbroodje en een saucijzenbroodje.
Het is ook mogelijk om een eenvoudige koffietafel te serveren met alleen koffie, thee, bronwater,
cake en krentenbrood.
Wilt u een drankje aan uw gasten serveren of na afloop van de condoleance samen met u naaste
familie nazitten met een drankje? Heeft u speciale wensen?
Bijna alles is mogelijk bij de Stapperij.
Kortom, wij zorgen dat in nagedachtenis van uw dierbare alles tot in de puntjes verzorgt zal zijn en u
terug kunt kijken op een waardig afscheid.
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Een waardig afscheid…

CONDOLEANCE VERZORGING

MOGELIJKHEDEN EN KOSTEN
Condoleance eenvoudig - € 8,50
Gedurende 1,5 uur serveren wij onbeperkt koffie, thee en bronwater.
Op de tafels plaatsen wij schaaltjes met plakjes roombotercake en krentenbrood.
Condoleance uitgebreid - € 13,50
Gedurende 1,5 uur serveren wij onbeperkt koffie, thee en bronwater.
Op de tafels plaatsen wij schaaltjes met plakjes roombotercake en krentenbrood en
broodmanden met wittebroodjes, tarwebroodjes en luxebroodjes met jong belegen kaas, gekookte
ham, cervelaatworst, gebraden gehakt, gerookte ham en kipfilet.
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TOEVOEGINGEN
•

Kopje soep* - € 3,50
-Chinese tomatensoep met stukjes kip en preiringen
-Boerengroentesoep met boerengroentes, rundvlees en soepballetjes
-Romige champignonsoep met stukjes champignons
*vanaf 20 personen keuzemogelijkheid voor 1 soort soep
*vanaf 40 personen keuzemogelijkheid voor 2 soorten soep

•
•
•

Broodje kroket - € 2,50
Warm worstenbroodje of saucijzenbroodje - € 2,50
Consumpties – vanaf € 2,10

Genoemde prijzen zijn inclusief btw en per persoon.
Het aantal personen wat vooraf is afgesproken dient als minimum basis voor de factuur.
Indien er gerechten over zijn bieden wij u de gelegenheid, indien gewenst, deze mee te nemen.
Wij werken met elke uitvaartorganisatie samen en zullen er alles aan doen om de afsluiting van
deze droevige dag tot een waardige afsluiting te maken. U kunt ons dag en nacht bereiken.
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