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Voorwoord

Vandaag zijn wij er voor u. Na een overlijden gaat u naar de nabestaanden toe en zorgt ervoor dat de 

belangrijkste zaken worden besproken. Zoals de opbaarlocatie, de keuze voor begraven of cremeren en de 

datum en tijd van de uitvaart. Vaak komt ook de condoleance, de rouwkaart en de eventuele rouwadvertentie 

aan bod. Het is ons gezamenlijk doel om een platform te bieden waar we verschillende producten en diensten 

samenbrengen om in de laatste fase van het leven te

ontzorgen.

Voor u ligt het cateringboek van crematorium Terneuzen, onderdeel van Monuta. Voorin vindt u onze 

arrangementen en op de achterste pagina’s al onze overige catering.

Crematorium Terneuzen hecht 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 samenwerking met lokale boeren, bakkers, telers, de 

Verspillingsfabriek én de Zorgbakkerij.

Het assortiment in dit cateringboek is samengesteld op basis van onze ervaring en de huidige ontwikkelingen op 

het gebied van eten en drinken. Heeft u speciale wensen, of wilt u een persoonlijk op maat gemaakt advies, dan 

helpen wij u graag, want vandaag zijn wij er voor u.

Karen van Middendorp

Crematorium Terneuzen



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 Terneuzen contact op met de 

ondernemer om de wensen af te stemmen.

Indien gewenst kan crematorium Terneuzen 

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 

Terneuzen 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 de luxe  € 5,50 p.p.

Koffie en thee • Diverse soorten biologische

koekjes uit de Zorgbakkerij

2 consumpties p.p. | 1 koekje p.p.

Koffie de Zeeuwse Knoop  € 9,50 p.p.

Koffie en thee • kleine Zeeuwse koffiekoek

van de lokale bakker • mini bolus • biologische

koekjes uit de Zorgbakkerij

2 consumpties p.p. | 3 kleine koeken p.p.

High Tea Zeeuwse Babbelaar  € 14,50 p.p.

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

Wrap van tomaat en mozzarella • Sandwich

gerookte zalm • Sandwich jonge kaas •

Blueberry cake • Zeeuws gebak •

Scones met clotted cream

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

We bieden ook Latte Macchiato, espresso, koffie verkeerd & verse muntthee aan. 

Vraag het gerust aan onze medewerkers.

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





Gerechten & arrangementen

Koffietafel  € 17,00 p.p 

De vliegende Hollander

Koffie en thee • Verse sap en kruidenwater •

Halfvollemelk en karnemelk • Witte en bruine

broodjes met diverse soorten gesneden beleg •

Zeeuwse koffiekoek

3 consumpties p.p. | 2 broodjes | 1 koek

Koffietafel De Polder € 17,50 p.p.

Verse sap en kruidenwater • Halfvolle melk

en karnemelk • Verse soep met stokbrood •

Rijkelijke belegde luxe broodjes • Gevarieerd

voorzien van o.a. boerenkaas, kipfilet en verse

achterham • Verse fruitsalade • Koffie en thee na

3 consumpties p.p. | 1 soep | 2 broodjes

1 salade

Luxe koffietafel  € 18,50 p.p. 

’t Schelpenhoekje

Verse sap en kruidenwater • Halfvolle melk

en karnemelk • Rijkelijke belegde zachte mini

bolletjes en sandwiches • Gevarieerd voorzien

van salades, brie, vlees en vegetarisch beleg •

Verse fruitsalade • petit glacés en luxe bon bons 

Koffie en thee na

3 consumpties p.p. | 2,5 broodje/sandwich p.p.

1 fruitsalade | 1 stuk zoet

Zoet & Hartig De Westerschelde  € 15,50 p.p.

Koffie en thee • Verse sap en kruidenwater •

Halfvolle melk en karnemelk • arrangement van

brownies, petit fours, bitterkoekjes, soesjes en

Zeeuws gebak • Warme hartige snacks, halve

saucijzenbroodjes en Italiaanse snacks

3 consumpties p.p. | 5 hapjes p.p.

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





Borrelarrangementen 

Borrelarrangement Watergang € 11,00 p.p.

Frisdranken • Verse Sappen • Kruidenwater •

Pils (0.0) • Bier • Witte, rode of rosé wijn • Mooi

gepresenteerde gemengde nootjes, chips en

olijvenmix

3 consumpties p.p.

Borrelarrangement  € 15,50 p.p.

Sluiswachter 

Frisdranken • Verse Sappen • Kruidenwater •

Pils (0.0) • Bier • Witte, rode of rosé wijn •

gemengde nootjes • Ouderwetse koude hapjes

uit eigen keuken (kaas, worst, ham, meloen op

boerenplank) • Bittergarnituur

3 consumpties p.p | 5 hapjes p.p.

Luxe borrelarrangement  € 17,50 p.p.

Vlasblom

Frisdranken • Verse Sappen • Kruidenwater •

Pils (0.0) • Bier • Witte, rode of rosé wijn •

Warme quichhapjes • lokaal ambachtelijk

notenbrood met Franse kazen, druiven en

vijgen • Wraps met zalm kruidenkaas

en kip/pesto

3 consumpties p.p | 3 hapjes p.p. | kaasplank

per tafel

Extra toe te voegen

Supplement wijn en bier 2,99 p.p. 

Belgische speciaal bieren 3.80 per stuk

Geef gerust uw voorkeur van speciaal bier door

*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.

Gezond € 4,25 p.p.

Bloemkoolroosjes • Wortelstengels •

Bleekselderijstengels • Bearnaisesaus •

Nootjes

Brood & Dips deluxe € 11,50 p.p.

Variatie aan gebakken brood • Hummus •

Tapenades • Kruidenboter • Gedroogde worst •

Kaas

Hollands bittergarnituur € 3,75 p.p.

Ambachtelijke bitterballen • Boeren metworst •

Worst • Kazen • Gezouten nootjes • Mosterd

3 fooditems p.p.

Warm hollands bittergarnituur € 3,50 p.p.

Ambachtelijke bitterballen • Kipnuggets •

Mini springrolls • Kaasstengels • Sweet

chilisaus • Mosterd

4 fooditems p.p.





Extra te bestellen
Broodje kroket  € 4,00 p.st.
Worstenbroodje uit eigen zorgbakkerij  € 3,00 p.st.
Worstenbroodje (mini)  € 1,50 p.st.
Saucijzenbroodje  € 3,00 p.st.
Saucijzenbroodje (mini)  € 1,50 p.st.
Kaasbroodje € 3,00 p.st.
Ambachtelijke soep naar keuze met stokbrood  € 4,50 p.st.
Muffin (mini) uit eigen zorgbakkerij  € 1,40 p.st.
Muffin (middel) uit eigen zorgbakkerij  € 2,25 p.st.
Spekkoek  € 1,40 p.p.
Zeeuwse knopcake  € 1,60 p.p.
Bitterballen (6 stuks)  € 3,75
Nootjes / kaasknabbels, (voor 6 personen)  € 11,00

Diverse taarten
Zeeuws Goed gebakje € 3,50
Appeltaart € 3,00
Appeltaart met slagroom € 3,50
Vlaaipunt  € 3,00
Paptaart  € 2,65
Vlaaipunt met slagroom € 3,50

Dranken
Koffie / thee € 2,45
Frisdrank € 2,45
Luxe koffie / thee (latte macchiato, espresso, cappuccino, verse munt thee)  € 2,45
Flesje bier Heineken / Amstel  € 3,00



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

Rode / witte huiswijn  € 3,55
Port / Sherry  € 3,75
Cava  € 4,00
Prosecco  € 3,75
Champagne  € 7,75
Speciale bieren € 4,50
Whisky  € 6,00
Jenever  € 4,00

Lekkers voor bij de koffie
Luxe koekjes uit de zorgbakkerij incl. chocolaatjes € 0,80
Bon Bons € 0,80
Luxe Belgische Bon Bons € 1,10
Cake (vanille, aardbeien, chocolade, amarretto/bitterkoekjes) van de lokale bakker  € 1,55
Gesorteerde koffiekoeken  € 2,35
Gesorteerde mini koffiekoeken € 2,20
Appelflap groot  € 2,35
Zeeuwse Bolus  € 2,40
Zeeuwse Bolus klein  € 2,20
Slagroomsoesje  € 0,90
Petit four  € 3,00

Broodjes
Belegde gesorteerde broodjes (kaas/vleeswaar)  € 3,15
Gesorteerde broodjes beide zijden belegd kaas/vleeswaar  € 3,40
Belegde gesorteerde broodjes met salades  € 3,40
Luxe belegd broodje (zalm, brie, komkommer, tomaat)  € 5,00
Gesorteerde minibolletje met kaas/vleeswaar € 2,00
Gesorteerde minibolletje met salade  € 2,30
Rozijnenbol belegd met kaas  € 3,10
Krentenbol met roomboter  € 2,10

Bedieningskosten voor meegebrachte artikelen € 80,00

In het kader van de gastvrijheid
Mocht het zo zijn dat er veel meer mensen komen op een plechtigheid en het valt op dat er te weinig 
consumpties zijn dan stellen wij het op prijs dat wij de bestelde consumpties waar mogelijk mogen 
aanvullen met producten die aanwezig zijn, zoals cake of assortikoeken. Deze kosten zullen in rekening 
worden gebracht en zullen eerst overlegd worden met de desbetreffende ondernemer.

Heeft u andere wensen of een allergie, laat het ons weten en wij kijken samen wat de mogelijkheden 
zijn. Op verzoek leveren wij ook suiker-, lactose- en glutenvrije of vegetarische producten.

In verband met voedselveiligheid en de daaraan verbonden wettelijke regels is het helaas niet 
toegestaan om eigen etenswaren mee te brengen en te serveren. Afbeeldingen van producten dienen 
ter illustratie




