Bij een stijlvol afscheid

hoort een stijlvolle afsluiting

Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel
Noorderlicht 1
5694 TS Son en Breugel
Tarieven 2022

Condoleance aan huis
De verzorging van de condoleance aan huis blijkt
voor veel mensen de oplossing om deze, vaak
bijzondere, bijeenkomst in uw eigen vertrouwde
omgeving met behoud van uw privacy te laten
verzorgen.
Wij bieden die gelegenheid door op zeer gepaste
wijze snel op uw aanvraag te kunnen reageren.
Wij verzorgen desgewenst de catering, het personeel,
meubilair en eventueel de tentenbouw.

Voor meer informatie

Noorderlicht 1, 5694 TS Son en Breugel
begraafplaats-wolfswinkel.nl
Tel. 0499-464249

De condoleance vormt vaak de definitieve afsluiting van het
afscheid. Meestal is dit het moment om aan de nabestaanden
van de overledene medeleven te betuigen.
Het is dan ook belangrijk om even in alle rust en onder het genot
van een kopje koffie of thee en eventueel met een broodje of plakje
cake met de nabestaanden van de overledene na te praten en met
elkaar herinneringen op te halen. Dit alles vraagt om een passende
omgeving.
In Uitvaartcentrum Wolfswinkel, Noorderlicht 1 te Son hebben
wij een zeer gepaste omgevig voor u gecreëerd.
Op een sfeervolle intieme en rustige wijze verzorgen wij de
condoléance.
Wij kunnen een uitgebreid assortiment eten en drinken aanbieden,
geheel in stijl en altijd afgestemd op uw persoonlijke wensen.

Onderstaand vindt u een aantal arrangementen.
We kunnen natuurlijk alles op uw wensen afstemmen.
Maximaal 200 personen

Arrangement “Dommel 2”

Arrangement “Dommelvallei 1”
Onbeperkt koffie/thee
1 Gesorteerd plakje cake

€ 6,10 p.p.

Onbeperkt Koffie/thee
3 Halve gesorteerde belegde broodjes
1 Kop soep

€ 16,15 p.p.

Arrangement “Dommelvallei 2”
Onbeperkt koffie/thee
1 Warm worstenbroodje / saucijzenbroodje

€ 7,70 p.p.

Arrangement “Dommel 1”
Onbeperkt Koffie/thee
3 gesorteerde halve belegde broodjes
1 Mini krentenbol

€ 11,70 p.p.

Bij meer personen dan opgegeven, wordt de gebruikte koffie en thee in rekening
gebracht.

Broodjes (belegd met sla, kaas, rookvlees, beenham, snijworst, boerenham)

Luxe belegde broodjes

Witte/bruine bolletjes, 2 halve geserveerd

€ 2,90

Sesamzaad-, maanzaad-, tijgerbroodje belegd met:

Witte/bruine bolletjes, dicht geserveerd

€ 2,40

Sla, kaas, rosbief, fricandeau, per stuk

€ 3,10

Witte/bruine minibolletjes, dicht geserveerd

€ 2,30

Sla, zalm, per stuk

€ 3,40

Ontbijtkoek gesorteerd, per stuk

€ 1,00

Krabsalade, eisalade, filet americain, per stuk

€ 3,05

Krentenbol, per stuk

€ 1,80

Mini krentenbol, per stuk

€ 1,55

Mini sesamzaad-, maanzaad-, tijgerbroodje belegd met:

Krentenbrood, per sneetje

€ 1,15

Sla, kaas, rosbief, per stuk

€ 2,70

Suikerbrood, per sneetje

€ 1,40

Sla, zalm, per stuk

€ 3,10

Koffiebroodje, per stuk

€ 3,10

Krabsalade, eisalade, filet americain, per stuk

€ 2,70

Roombroodje, per stuk

€ 2,35
Pistolet wit/bruin belegd met:

Warme broodjes

Sla, kaas, rosbief, fricandeau, per stuk

€ 3,40

Worstenbroodje, per stuk

€ 3,00

Sla, zalm, per stuk

€ 3,40

Mini worstenbroodje, per stuk

€ 2,25

Krabsalade, eisalade, filet americain, per stuk

€ 3,10

Saucijzenbroodje, per stuk

€ 3,20

Mini saucijzenbroodje, per stuk

€ 2,25

Wit puntje kroket, per stuk

€ 3,85

Soep
Groentensoep / tomatensoep / erwtensoep, per kop

€ 5,05

Stokbrood en kruidenboter, per persoon

€ 0,75

Banket
Luxe cake gesorteerd, per stuk
Cake standaard, per cake
Vlaaipunten gesorteerd, per punt
Vlaaipunten gesorteerd met slagroom, per punt
Gesorteerd gebak, per gebakje
Petitfours, per stuk
Mini appel-/kersen-/ananas-/ abrikozenflappen, per stuk
Grote appel-/kersen-/ananas-/ abrikozenflappen, per stuk
Roomboterkoeken, per 2 stuks
Gesorteerde grote luxe koeken, per koek
Slagroomsoezen, per stuk
Bonbon, per stuk
Luxe bonbon, per stuk

Borrelarrangement
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Dranken
Koffie/thee, per kop
Cola, cola light, fanta, fontaine rood / blauw, per flesje
Jus d’ orange, per glas
Huiswijn wit/rood/rosé per glas
Pilsener, per flesje
Radler, per flesje

Kaas, worst, druiven en komkommer per plankje à 20 stuks
Nootjes en zoute pinda’s, (in pinda glaasje)
Luxe zoute koekjes, (gevuld schaaltje)
Toastjes met verschillende salades, per 3 stuks
Bitterballen, per 3 stuks
Borrelgarnituur (bami/nasi/gehakt/frikandel), per 3 stuks
Hartige hapjes (gevuld met ragout/vlees/kaas), per 5 stuks
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