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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

Begraafplaats Oud Eik en Duinen beschikt over een sfeervolle koffiekamer. Dez is zeer geschikt om elkaar na de 

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. 

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.

Alle medewerkers van Begraafplaats Oud Eik en Duinen staan graag voor uw klaar. Een passend en persoonlijk 

afscheid waar u een goed gevoel aan over houdt is voor ons het allerbelangrijkst.
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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 

begraafplaats Oud Eik en Duinen contact 

op met de ondernemer om de wensen af te 

stemmen. 

Het gaat begraafplaats Oud Eik en Duinen 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 / thee  € 2,35 p.p.

Verse muntthee  € 2,80 p.p.

Frisdranken / jus d’orange / 

melk / chocolademelk  € 2,50 p.p.

Verse jus d’orange  € 3,20 p.p.

Plak cake € 1,55 p.s.

Koeken gesorteerd € 1,55 p.s.

Roomboter- / banketbakkers- € 0,80 p.s 

koekjes.

Diverse soorten

Spekkoek  € 2,00 p.s.

Slagroomsoesje  € 1,35 p.s.

Petitfours  € 3,00 p.s.

Hazelnoot gebak € 3,85 p.s.

Maison Kelder

Gesorteerd gebak  € 3,00 p.s.

Haagsche Kakker + muffin € 2,00 p.s.

Boterkoek  € 1,70 p.s.

Bonbon  € 1,20 p.s.

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





Gerechten & arrangementen

Luncharrangement standaard € 15,50 p.p

Het standaard luncharrangement bestaat uit 

twee broodjes of sandwiches • een glas melk of 

jus d’orange • een kopje koffie of thee

Luncharrangement luxe  € 23,15 p.p.

Het luxe luncharrangement bestaat uit een kop 

soep • twee luxe broodjes • een glas melk of jus 

d’orange • een kopje koffie of thee

Saucijzenbroodje

Heel € 3,60 p.s.

Half € 3,00 p.s.

Kwart € 1,90 p.s.

Diverse belegde broodjes € 2,90 p.s.

Luxe broodjes € 4,10 p.s

Belegd met brie, zalm, salade, vis etc. 

Sandwich (2 stuks) € 3,65 p.s.

Krentenbol € 2,15 p.s.

Koffiebroodje € 2,20 p.s.

Broodje kroket € 3,60 p.s.

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





Borrelgarnituur

Indisch hapje klein  € 2,95 p.s.

Bapao • risolles • pastei

Indisch hapje groot, vanaf € 3,45 p.s.

Canapé € 2,20 p.s.

Quiche (klein) € 2,20 p.s.

Groentesoep, kippensoep 

of tomatensoep € 4,10 p.p.

Luxe soep  € 6,00 p.p.

O.a. kreeftensoep

*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.

Borrelnootjes € 1,10 p.p.

Luxe nootjes € 1,55 p.p.

Kaas / worst

Drie stuks per persoon € 1,80 p.p.

Bitterbal € 1,15 p.s.

Bittergarnituur € 3,25 p.p.

Gesorteerde warme hapjes,  

drie stuks per persoon

Zoute koekjes / Kaasvlinders € 0,55 p.s.





Alcoholische drank

Bier (per flesje) € 3,00

Wijn (per glas) € 3,60

Advocaat met slagroom € 4,00

Jenever, port, sherry (per glas) € 4,40

Cognac, whisky, likeur (per glas)  op aanvraag

Champagne (per fles)  op aanvraag

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






