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Begraafplaats Rustoord



Begraafplaats Rustoord
Postweg 60 
6523 LD Nijmegen

rustoord@monuta.nl 
begraafplaatsrustoord.nl
024 - 323 37 41

Voor reserveringen m.b.t. catering zijn wij bereikbaar van 

maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.30 uur  

en zaterdag van 09.00 - 15.00 uur.

Alle genoemde bedragen in deze brochure zijn 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

Begraafplaats Rustoord beschikt over een sfeervolle koffiekamer. De koffiekamer is 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.

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 

onze faciliteiten.

Alle medewerkers van begraafplaats Rustoord staan graag voor uw klaar. Een passend en 

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



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 Rustoord contact op met de 
ondernemer om de wensen af te stemmen. Indien 
gewenst kan begraafplaats Rustoord ook direct 
met de familie contact opnemen om de catering 
wensen door te nemen. 

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





Roomboter cake  € 1,35

Luxe koek, o.a. appelkoek, notenkoek € 2,60

Medium Bossche bol, slagroomsoes  € 2,00

Nijmegenaartje € 2,40

Marikenbrood € 2,40

Limburgse vlaai o.a. appelkruimel,  
abrikozen, kruimelroom, of rijstevlaai € 3,25

Petit Fours € 2,95

Luxe gesorteerd gebak € 3,25

Appeltaart met slagroom € 3,25

Bonbon met afbeelding van Nijmegen € 1,40

Luxe Bonbon € 1,40

Muffins o.a. vanille, chocolade  € 2,25

Zachte broodje belegd met ham,  
worstsoorten  of kaas  € 2,90

Hard of zacht broodje belegd  
met vleeswaren, kaas gegarneerd  
met sla & rauwkost  € 3,50

Luxe hard of zacht broodje  
belegd met luxere vlees waren,  
o.a. Filet Americain, gerookte zalm,  
salades of kaas gegarneerd  
met sla & rauwkost € 4,15

Krentenbol met roomboter € 2,05

Wraps o.a. belegd met kruidenkaas,  
rauwe ham of gerookte zalm  € 3,50

 ½ Sandwich belegd met  
gerookte zalm/kruidenkaas/sla  € 2,75

½ Sandwich belegd met gerookte  
kip/reepje gebakken spek/ cocktailsaus € 2,75

½ Sandwich  
belegd met rauwe ham/ meloen € 2,75

½ Sandwich  
belegd met hummes/kruiden/sla € 2,75

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

lekkernijen
en broodjes





Heldere groentesoep (vegetarisch) € 4,15

Tomatensoep met gehakballetjes € 4,15 

Oma’s groentesoep van rundvlees  
& gehaktballetjes € 4,85

Mosterd soep met zalm € 4,85

Erwten soep (seizoen gebonden) € 4,85 

Broodje kroket € 3,25

Mini quiche 
o.a. Lorraine, zalm, vegetarisch  € 2,75

Saucijzenbroodje € 2,95

Worstenbroodje € 2,95

Kaasbroodje € 2,95

Marikenbrood
Deze heerlijke en typisch Nijmeegse lekkernij 
is vernoemd naar de hoofdpersoon uit het 
gelijknamige middeleeuwse mirakelspel Mariken 
van Nieumeghen. Het Marikenbrood heeft dan 
wel het woord brood in de naam zitten maar dat is 
het niet echt. Als je een punt uit het ronde brood 
snijdt heeft het veel meer weg van een goed 
vullend gebakje. Zo bestaat deze specialiteit uit 
luxe krentenbrooddeeg gevuld met amandelspijs, 
banketbakkersroom, frisse mandarijntjes en 
kaneelsuiker.

Nijmegenaartje
Zoals Den Bosch de Bossche bollen heeft, 
heeft Nijmegen de Nijmegenaartjes. Dit 
smaakvolle gebakje bestaat uit hazelnootschuim 
met mokkacrème waarover een flinke laag 
poedersuiker gaat. Zeker een aanrader voor bij 
een kopje koffie of thee.

Bonbons met afbeeldingen van Nijmegen
Assortiment pure en melk bonbons met een 
toplaagje witte chocolade met Nijmeegse 
afbeelding. De pure bonbon heeft een 
moccavulling. De melk bonbon heeft een fijne 
hazelnootvullling.

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

soepen en 
 andere suggesties





dranken
Koffie € 2,45 

Thee / Verse muntthee € 2,45

Flesje frisdrank € 2,45

Flesje bier / 0% € 3,00

Rode,- witte wijn / Rosé € 3,70 
   

Fruitsalade van het seizoen  
in een glaasje  € 2,50

Verse Jus d’ Orange € 2,95

Prijs op aanvraag:  

Cava  

Prosecco 

Champagne

Speciaalbier

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





Koffie ontvangst Rustoord € 9,25 p.p.
Zoete lekkernijen o.a. mini brownies, mini muffins, 
mini donuts, slagroomsoesjes, of macarons

Onbeperkt koffie- en thee

Kruidenwater

 
 

Koffietafel  € 11,80 p.p.
Mariken van Nieumeghen
Assortiment zachte belegde broodjes met diverse 
vlees- en kaaswaren

Marikenbrood

Onbeperkt koffie- en thee

Kruidenwater

 
 

Koffietafel De Spiegelwaal € 14,80 p.p.
Assortiment zachte en harde belegde broodjes 
met diverse vlees- en kaaswaren 
(o.a. achterham, rosbief, brie, oude kaas)

Marikenbrood,- of vlaai naar keuze 1pp

Fruit van het seizoen in een glaasje

Onbeperkt koffie- en thee

Kruidenwater

Luxe koffietafel Kwakkenberg € 18,30 p.p.
Oma’s groentesoep

Rijkelijke belegde luxe broodjes  
(o.a. Filet, rosbief, brie, gerookte zalm) 

Gevulde wrap 
(o.a. kruidenkaas, rauwe ham, gerookte zalm)

Gebak gesorteerd naar keuze 

Onbeperkt koffie- en thee

Kruidenwater

 
 

High Tea De Bastei € 13,80 p.p.
Petit Fours en chocolaatjes

Luxe hartige ½ sandwiches

Mini scones met clotted cream & marmelade

½ Gevulde wrap 
(o.a. kruidenkaas, rauwe ham, gerookte zalm)

Onbeperkt koffie- en thee

Kruidenwater

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

arrangementen





Luxe borrel plateau Johanna € 38,00
6 personen
Een plateau met diverse soorten binnen 
en buitenlandse lekkernijen, o.a. Fuet, petit 
saucissons , salami, oude kaas, jong belegen kaas, 
gemarineerde olijven, kaasstengel, dip met sticks, 
luxe nootjes en snoeptomaatje

Geldersche plateau  € 38,00
6 personen
Een plateau met diverse Hollandse kazen en worst 
(o.a. Goudse kaas, komijnekaas, boerenkaas, 
Groninger metworst, gekookte Gelderse worst) 
kaaskoekje, mini augurk, Amsterdams uitjes en 
mosterd

Borrelgarnituur De Uiterwaarden € 44,00
6 personen
Een plateau diverse worst- en kaassoorten, 
gemarineerde olijven, snoeptomaatje, kaasstengel, 
en notenmelange. Bourgondische bitterballen en 
mosterd (3 stuks p.p.)

Mix van warme borrelhapjes  € 3,15 p.p. / 3.p.p. 

Assortiment van warme hapjes o.a. mini 
kaassoufflé, Bourgondische bitterbal, mini loempia, 
kipnugget, gehaktballetje met bijpassende dip 

Koude hapjes & toastjes € 1,60 per stuk 

Toastje met gerookte zalm

Toastje met heilbot

Tomaatje gevuld met mousse van gerookte zalm

Eitje gevuld met mosterdcrème

Tomaatje gevuld met mousse van rauwe ham

Kaas met stemgember

Meloen omwikkeld met rauwe ham

Wijn cervelaat met cornichon

Asperge omwikkeld met rauwe ham

Toastje met brie

Minimaal afname 10 stuks per hapje

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

borrelarrangementen 






