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Crematorium en Begraafplaats Schifferheide
Schifferheidestraat 7
6466 EN Kerkrade
schifferheide@monuta.nl
crematoriumschifferheide.nl
045 - 574 26 69

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 en begraafplaats Schifferheide beschikt over een sfeervolle koffiekamer en 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.
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.
Alle medewerkers van crematorium en begraafplaats Schifferheide staan graag voor uw klaar.
Een passend en persoonlijk afscheid waar u een goed gevoel aan over houdt is voor ons het
allerbelangrijkst.
Crematorium en begraafplaats Schifferheide

Dieetwensen & Allergiën

Bestelprocedure

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.

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

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.

Wanneer de wensen bekend zijn schakelen wij
onze partners in. Zo komen bijvoorbeeld de
vlaaien en broodjes van bakkerij Voncken. Het
gaat crematorium en begraafplaats Schifferheide
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
Koffieontvangst kan voordat de dienst van uw overleden dierbare begint of na de dienst geserveerd
worden. We begrijpen dat dit moment van de dag moeilijk voor u is. We serveren deze dan ook graag voor
u in de familiekamer als u er vooraf aan het moment voordat u daadwerkelijk afscheid gaat nemen, van het
koffieontvangst gebruik van wilt maken.
Na afloop van de dienst serveren we deze graag in onze koffiekamer, uiteraard ook voor uw gasten.

Koffieontvangst Schifferheide
€ 8,95 p.p.
Zoete lekkernijen (brownie, mini donut, appelflap,
petit four, soesjes) • Onbeperkt diverse koffie- en
theesoorten • Diverse soorten kruidenwater

Stel zelf uw koffieontvangst samen of breid uw
gekozen arrangement uit met:
Cake van bakkerij Voncken
€ 1,75
Limburgse vlaai
van bakkerij Voncken

€

3,10

Mocht u aanvullende wensen hebben, zoals een
belegd broodje of frisdranken, dan zorgen wij daar
graag voor. U kunt uw wensen telefonisch met ons
delen of via uw uitvaartondernemer.

Luxe Limburgse vlaai
van bakkerij Voncken

€

3,75

Bonbons (2 stuks)

€

1,75

Macarons (p.st.)

€

1,20

Petit fours (2 stuks)

€

2,95

(prijs per persoon of per stuk, dranken per consumptie)

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

koffietafel
Koffietafel Jasmijn
€ 15,50 p.p
Assortiment zachte en harde broodjes • Belegd
met diverse vlees- en kaaswaren • Verscheidene
soorten Limburgse vlaai • Diverse koffie- en
theesoorten • Kruidenwater

Koffietafel Witte Roos
€ 19,25 p.p.
Assortiment zachte en harde broodjes, belegd
met diverse vlees- en kaaswaren o.a. achterham,
rosbief, snijkazen en Franse Kaas • Verscheidene
soorten Limburgse vlaai met en zonder slagroom •
Fruitsalade van het seizoen • Diverse koffie- en
theesoorten • Kruidenwater

Luxe koffietafel Orchidee
€ 21,75 p.p.
Soep van het seizoen • Assortiment zachte
en harde broodjes, krentenbolletjes, belegd
met diverse luxe vlees-, kaas- en viswaren o.a.
achterham, rosbief, snijkazen, Franse Kaas en
gerookte zalm • Foccacia belegd met tomaat,
mozzarella en groene pesto • Verscheidene
soorten Limburgse vlaai met en zonder slagroom •
Fruitsalade van het seizoen • Diverse koffie- en
theesoorten • Kruidenwater

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

Stel zelf uw koffietafel samen of breid uw
gekozen arrangement uit met:
Half belegd broodje
€
vlees en/of kaas

2,60

Half belegd luxe broodje
luxe belegd o.a. zalm

€

3,75

Broodje Bourgondische kroket
met Limburgse mosterd

€

3,95

Saucijzenbroodje

€

3,00

Mini-quiche
vlees, vis of vegetarisch

€

3,95

Foccacia belegd met tomaat,
mozzarella en groene pesto

€

3,95

Fruitsalade van het seizoen

€

3,00

Soep van het seizoen
met stokbrood en kruidenboter

€

5,00

Limburgs kippenpasteitje

€

5,75

Voor de kinderen:
Broodje frikandel

€

3,25

Broodje knakworst

€

3,25

Tosti

€

3,25

Chocomel

€

2,75

Zakje chips

€

1,00

High Tea Schifferheide
€ 18,75 p.p.
Petit Fours en bonbons • Luxe hartige
sandwiches • Mini-scones met gerookte
zalm • Foccacia met tomaat, mozzarella en
groene pesto • Diverse koffie- en theesoorten •
Frisdranken • Verse sinaasappelsap •
Kruidenwater

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

borrelarrangement
Hortensia
€ 12,75 p.p.
Bourgondische bitterballen met Limburgse
mosterd (5 st) • Plankje met diverse soorten worst
en kaas • Zongedroogde tomaat en gemarineerde
olijven • Geroosterde notenmelange

Witte Anjer
€ 14,95 p.p.
Diverse soorten gefrituurde hapjes (bitterbal,
mini-kaassouflé, mini-kipnugget, gehaktballetjes) •
Zongedroogde tomaat en gemarineerde olijven •
Diverse regionale kaassoorten en worst met zuur,
Limburgse mosterd en brood • Foccacia met
tapenade

Stel zelf uw borrelarrangement samen of breid uw
gekozen arrangement uit met:

Gezouten pinda’s en noten

€ 1,85 p.p.

Portie bourgondische
€ 2,95 p.p.
bitterballen (3 st.)		
Luxe bittergarnituur
€ 3,75 p.p.
(mini-kaassouflé, bitterbal, mini-springrol,
krokante garnaal, kipnugget) met diverse dips

Regionaal plankje
Met kaas en worst

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

€ 7,25 p.p.

drank
Koffie, thee, cappuccino, koffie verkeerd, Espresso, Latte Macchiato

€ 2,45

Verse muntthee

€ 2,45

Frisdranken

€ 2,60

Gulpener Château Neubourg Pilsener

€ 3,95

Huiswijnen (rood, wit en rosé)

€ 4,00

Prosecco

€ 5,00

Port

€ 4,00

Jenever, Jägermeister

€ 4,00

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

