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Crematorium Cereshof
Ceresstraat 4a
9502 EA Stadskanaal

E cereshof@monuta.nl
I crematoriumcereshof.nl
T 0599 - 651 272 

Alle genoemde bedragen in deze brochure zijn in euro en inclusief 
BTW (9% op etenswaren en non-alcoholische dranken, 21% op 
diensten en alcoholische dranken). Wij schenken geen alcoholische 
dranken aan personen onder de 18 jaar. Aan personen tot 25 jaar 
kunnen wij om een legitimatie vragen. 



Voorwoord

Welkom

Na het overlijden van een dierbare moeten nabestaanden nadenken over alle zaken die geregeld moeten worden om

het afscheid zo goed mogelijk te laten verlopen. Er wordt veel aandacht besteed aan het vormgeven van de uitvaart; een

belangrijk onderdeel hiervan is het samenzijn na afloop van de afscheidsplechtigheid.

Koffiekamer en terras

Crematorium Cereshof beschikt over een sfeervolle koffiekamer met een terras. Beiden zijn zeer geschikt om elkaar na de

crematie- of begrafenisplechtigheid te ontmoeten. Dit is het moment waarop herinneringen worden gedeeld, u troost

vindt bij elkaar en gezamenlijk wordt gegeten en gedronken.

Duurzaam

Wij hechten grote waarde aan het welzijn voor onze gasten, de maatschappij en de aarde. Voor de samenstelling van onze

producten en arrangementen is rekening gehouden met deze waarden. Ons assortiment is tot stand gekomen door een

nauwe samenwerking met lokale leveranciers, de Verspillingsfabriek en een Zorgbakkerij.

De Verspillingsfabriek gebruikt als basis geredde grondstoffen (denk aan te kleine aardappelen of paprika’s met

kleurverloop). Verder is er veel aandacht besteed aan zoveel mogelijk onbewerkt bereiden: geen onnatuurlijke E-nummers,

geen schadelijke toevoegingen/hulpmiddelen.

Veiligheid

Het assortiment in deze brochure is samengesteld op basis van onze ervaring en de huidige ontwikkelingen op het gebied

van eten en drinken. Vanwege de voedselveiligheid en waren wettelijke regels is het niet toegestaan om eigen etenswaren

mee te brengen en te serveren in ons crematorium.

Dieetwensen

Wij houden graag rekening met gasten met een speciaal dieet of allergie. Wilt u deze vooraf aan ons doorgeven?

Dan zorgen wij voor een smakelijk alternatief.

Alle medewerkers van crematorium Cereshof staan graag voor uw klaar. Een passend en persoonlijk afscheid waar u een

goed gevoel aan over houdt is voor ons het allerbelangrijkst.

Crematorium Cereshof



Dieetwensen & Allergiën

Uiteraard denken wij graag met u mee. Als u 

gasten heeft met een specifiek dieet of allergie 

of gasten die uit een geloofsovertuiging 

bepaalde voeding of ingrediënten niet tot 

zich nemen, dan kan dit invloed hebben op 

de arrangementen die wij serveren. Neem 

hiervoor contact met ons op om in overleg een 

passend arrangement samen te stellen.

Alle arrangementen kunnen ook geserveerd 

worden zonder vlees of vis. Hiermee kunt 

u ook uw vegetarische gasten een passend 

arrangement aanbieden. Hiervoor worden 

geen extra kosten in rekening gebracht. 

Bestelprocedure

Enkele dagen voor de dag van de condoleance 

geeft de ondernemer via de mail of telefonisch 

door wat de cateringwensen van de familie 

zijn. Indien wij geen bestelling ontvangen 

neemt Crematorium Cereshof contact op met 

de ondernemer om de wensen af te stemmen. 

Indien gewenst kan Crematorium Cereshof ook 

direct met de familie contact opnemen om de 

catering wensen door te nemen. 

Wanneer de wensen bekend zijn schakelen 

wij onze partners in. Zo komen bijvoorbeeld 

de koekjes van De Zorgbakkerij en zullen 

wij vitale producten aanbieden met hoge 

voedingswaarden. Het gaat Crematorium 

Cereshof om het bij kunnen dragen aan het 

welzijn van de familie en hun gasten.

*De foto’s in dit boek dienen ter inspiratie. De gerechten kunnen er in werkelijkheid anders uit zien.





Koffie & Thee

Koffie met een koekje € 5,30 p.p.

Koffie en thee met diverse soorten biologische 

koekjes uit de Zorgbakkerij

2 consumpties p.p. | 2 koekjes p.p.

Koffie met cake € 5,80 p.p. 

Koffie en thee met diverse soorten cake

2 consumpties p.p. | 1 plak/stuk cake p.p.

Koffie luxe € 6,90 p.p.

Koffie en thee en een variatie aan donuts, 

rocky road brownies, knoalstertörf en 

biologische koekjes uit de Zorgbakkerij

2 consumpties p.p. | 1 koekje, donut, brownie of 

knoalstertörf p.p.

High tea € 12,00 p.p. 

Koffie en thee • Frisdrank • Quiche (spek en ui) •  

Wrap van tomaat en mozzarella • Sandwich 

gerookte zalm • Sandwich jonge kaas • 

Blueberry cake • Kaas scone • Sinaasappel 

chocolade scone • Kaasvlinders en 

clotted cream

2 consumpties p.p. | 2.5 fooditems p.p.

*De foto’s in dit boek dienen ter inspiratie. De gerechten kunnen er in werkelijkheid anders uit zien.





Gerechten & arrangementen

Koffietafel € 13,20 p.p.

Assortiment van zachte luxe broodjes belegd 

met diverse soorten vleeswaren van onze 

slager en diverse kaassoorten • Koffie en thee • 

Dagverse sappen • Halfvolle melk • Karnemelk

2 consumpties p.p. | 2 fooditems p.p.

Lunch met soep € 15,25 p.p.

Soep van de dag • Assortiment van zachte 

luxe broodjes belegd met diverse soorten 

vleeswaren van onze slager en diverse 

kaassoorten • Koffie en thee

1 kop soep p.p. | 2 consumpties p.p.  

2 fooditems p.p.

Luxe lunch € 16,25 p.p.

Rijkelijke belegde krokante en zachte 

luxe broodjes en sandwiches gevarieerd 

voorzien van vis, vlees en vegetarisch beleg 

(b.v geitenkaas-courgette • Vitello-appel-

paprikachutney) • Verse fruitsalade • Dagverse 

sappen en smoothies • Halfvolle melk en 

karnemelk • Vitaliteitswaters

2 consumpties p.p. | 3 fooditems p.p.

*De foto’s in dit boek dienen ter inspiratie. De gerechten kunnen er in werkelijkheid anders uit zien.





Borrelgarnituur

Hollands plankje € 10,35 p.p.

Tafelgarnituur van rauwkost

Assortiment van ossenworst, leverworst, 

diverse soorten kaasblokjes met huisgemaakte 

mosterdsaus

Koffie, thee en frisdrank

2 consumpties p.p. | tafelgarnituur en 

4 hapjes p.p.

Borrelarrangement Hortensia € 14,50 p.p.

Tafelgarnituur bestaande uit: 

luxe notenmelange, kaaskoekjes en 

gemarineerde olijven

Assortiment van ambachtelijke bitterballen, 

mini kaasloempia met huisgemaakte 

mosterdsaus en chilimayonaise 

Koffie, thee en frisdrank

2 consumpties p.p. | tafelgarnituur en 

3 frituurhapjes p.p.

Uit te breiden met:

Huiswijn rood, wit en rosé € 3,60

Prosecco € 4,05

Port, sherry, vermouth € 3,60

Bier, inclusief speciaal bieren € 2,85

Jenever en vieux € 3,60

Buitenlands gedistilleerd op aanvraag

*De foto’s in dit boek dienen ter inspiratie. De gerechten kunnen er in werkelijkheid anders uit zien.





*De foto’s in dit boek dienen ter inspiratie. De gerechten kunnen er in werkelijkheid anders uit zien.

Hollands bittergarnituur € 2,35 p.p.

Droge worst • Worst • Kazen •  

Gezouten nootjes • Mosterd

3 fooditems p.p. | exclusief drank

Crudities € 4,30 p.p

Bloemkoolroosjes • Wortelstengels • 

Bleekselderijstengels • Bearnaisesaus • 

Selderijzout • Nootjes

exclusief drank

Warm bittergarnituur € 3,35 p.p.

Assortiment van ambachtelijke bitterballen 

• Kipnuggets • Mini frikandellen • 

Mini kaassoufflés met huisgemaakte 

mosterdsaus en ambachtelijke mayonaise

3 frituurhapjes p.p. | exclusief drank

Bittergarnituur de luxe € 5,55 p.p. 

Tafelgarnituur van zoute koekjes en 

borrelnootjes • Ambachtelijke bitterballen •  

mini kaasstengel • Garnalenhapje • 

Mini loempia met huisgemaakte mosterdsaus 

en ambachtelijke chilimayonaise

tafelgarnituur en 3 frituurhapjes p.p. | exclusief 

drank

Tapas schotel € 10,30 p.p.

Gemarineerde gamba’s • Kippincho’s  

barbecue (mini) • Kippincho’s piri-piri (mini) •  

Manchegokaas • Pikante gehaktballetjes 

met pizzasaus • Marca boulle camembert • 

Cherry tomaatjes • Mozzarella bolletjes

5 fooditems p.p. | exclusief drank





Stel zelf samen

Dranken
Koffie, thee, frisdrank € 2,40 
Bier, Radler (per flesje) € 2,85 
Huiswijn (rood, wit, rosé)  € 3,80
Verse jus d’orange € 3,30
Prosecco € 4,05
Port, sherry, vermout € 3,60
Jenever en vieux € 3,60
Buitenlands gedistilleerd op aanvraag

Lekker hartig
Ambachtelijke soep met keuze uit vis, € 4,60 
vlees of vegetarisch, geserveerd  
met stokbrood en kruidenboter
Brood met dippings € 4,15
Broodje kroket € 3,60
Worstenbroodje uit eigen zorgbakkerij € 3,05
Worstenbroodje (mini) € 1,20
Saucijzenbroodje € 3,05
Saucijzenbroodje (mini) € 1,20
Kaasbroodje € 3,05
Kaasbroodje (mini) € 1,20
Eierbal € 2,35

Broodjes
Witte en bruine bollen belegd € 2,95 
met gesneden kaas en vleeswaren
Rijkelijk belegde krokante en zachte € 3,90 
luxe broodjes en sandwiches gevarieerd 
voorzien van vis, vlees en vegetarisch beleg
Krentenbollen € 2,05
Krentenwegge € 2,20

Lekker zoet
Muffin (mini) uit eigen zorgbakkerij € 1,45
Muffin (middel) uit eigen zorgbakkerij € 2,25 
Chocolade-vanille cake uit € 1,50 
eigen zorgbakkerij
Roomboter cake uit eigen zorgbakkerij € 1,50 
Spekkoek € 1,45
Groninger koek € 1,40
Kruidkoek € 1,40
Petit fours € 2,90

Diverse taarten
Appeltaart met raster € 4,10
Chocoladetaart met chocolade ganache € 4,75
Bossche koek met karamel ganache € 4,75
Monchou met aardbeienjam € 4,50
Monchou met mangojam € 4,50
Monchou met bosvruchtenjam € 4,50

*De foto’s in dit boek dienen ter inspiratie. De gerechten kunnen er in werkelijkheid anders uit zien.






