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Crematorium Wâldhôf



Crematorium en Uitvaartcentrum Wâldhôf
Rydwei 3 
9218 SB Opeinde

waldhof@monuta.nl
crematoriumwaldhof.nl
0512 - 36 63 60

Voor reserveringen voor plechtigheden 24 uur per dag bereikbaar (maandag t/m zondag)
Voor reserveringen m.b.t. catering bereikbaar van maandag t/m vrijdag 09.00-16.30 uur.



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 Wâldhôf beschikt over sfeervolle koffiekamers en twee aula’s. De koffiekamers 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 Wâldhôf staan graag voor uw klaar. Een passend en persoonlijk 

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

Crematorium Wâldhôf



Dieetwensen & Allergiën
Wij bieden arrangementen aan voor onze 
gasten. Sommige gasten hebben een allergie 
of specifiek dieet. Ook zijn er gasten die vanuit 
geloofsovertuiging bepaalde ingrediënten 
niet eten. Dit kan invloed hebben op onze 
arrangementen. Neem daarom van tevoren 
contact met ons op om dit te overleggen.

Alle arrangementen kunnen ook geserveerd 
worden zonder vlees of vis. Hiermee kunt u ook 
uw vegetarische gasten passend eten aanbieden. 
Hiervoor worden geen extra kosten in rekening 
gebracht.

Bestelprocedure
Neem enkele dagen voor de condoleance contact 
op om de cateringwensen van de nabestaanden 
door te geven. Dit kan de uitvaartverzorger ook 
doen. Het mag per mail of telefonisch. Wanneer 
wij geen bestelling ontvangen, zullen wij contact 
opnemen met de uitvaartverzorger die het 
afscheid regelt.

Wanneer de wensen bekend zijn schakelen wij 
onze partners in. Bij crematorium Wâldhôf willen 
wij 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 € 5,75
2 consumpties p.p.  •  1 koekje p.p.

Koffie en thee  •  Diverse soorten koekjes

 
 

Koffie luxe    € 6,95
2 consumpties p.p. • 1 koekje,  
donut of brownie p.p.

Koffie en thee  •  Een variatie aan donuts, rocky 
road brownies en koekjes

 
 
Los te bestellen
Wanneer uw voorkeur uitgaat naar losse items in 
plaats van een arrangement:

Koffie (per kop) €  2,45

Thee (per kop) €  2,45

High Tea    € 12,00
2 consumpties p.p.  •  2,5 fooditems 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

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





Basis lunch € 13,60
2 consumpties p.p.  •  2 fooditems p.p.

Dagverse sappen en smoothies  •  Halfvolle melk  
en karnemelk  •  Witte en bruine bollen met 
diverse soorten gesneden beleg

Luxe lunch 1  € 16,10
2 consumpties p.p.  •  3 fooditems p.p.

Dagverse sappen en smoothies  •  Halfvolle melk 
en karnemelk  •  Vitaliteitswaters  •  Rijkelijke 
belegde krokante en zachte luxe broodjes en 
sandwiches  •  Gevarieerd voorzien van vis, vlees 
en vegetarisch beleg (b.v geitenkaas-courgette of 
Vitello-appel-paprikachutney)  •  Verse fruitsalade

Los te bestellen € 2,60
Witte en bruine bollen met diverse soorten 
gesneden beleg

Luxe lunch 2 € 18,45
2 consumpties p.p.  •  4 fooditems p.p.

Dagverse sappen en smoothies  •  Halfvolle melk 
en karnemelk  •  Vitaliteitswaters  •  Rijkelijke 
belegde krokante en zachte luxe broodjes, 
sandwiches en wraps  •  Gevarieerd voorzien van 
vis, vlees en vegatarisch beleg (b.v brie - truffel-
mayonaise of bourgondische rib - ananas)  • 
Glas met een caprese of Caesar salade  • 
Verse fruitsalade

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

gerechten 
  & arrangementen





Borrelarrangement 1 € 10,20*
Cola  •  Cola light  •  Fanta  •  Sprite  •  Spa blauw •  
Spa rood  •  Vers geperst sinaasappelsap  •  
Appelsap  •  Pils (0.0 of 5.0%)  •  Witbier (5.0%) •  
Radler lemon  •  Witte, rode of rosé wijn  •  
Borrelnoten  •  Chips

Los te bestellen
Wanneer uw voorkeur uitgaat naar losse items in 
plaats van een arrangement:

Bier (per flesje) € 2,85

Wijn (per glas) € 3,55

Frisdrank (per flesje) € 2,45

Borrelarrangement 2 € 11,50*
  Cola  •  Cola light  •  Fanta  •  Sprite  •  Spa blauw •  
Spa rood  •  Vers geperst sinaasappelsap  •  
Appelsap  •  Pils (0.0 of 5.0%)  •  Witbier (5.0%) •  
Radler lemon  •  Witte, rode of rosé wijn  • 
Borrelnoten  •  Chips  •  Nacho’s met Quacamole & 
Salsa 

Extra toe te voegen
 Verse sappen en smoothies uit  
eigen keuken (per glas) € 3,10

Vitaliteitswaters (per flesje) € 2,80

* Op basis van 3 consumpties p.p. 
De foto’s in dit boek dienen ter inspiratie. De gerechten kunnen er in werkelijkheid anders uit zien.

borrelarrangementen 





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

Crudites € 4,55
Bloemkoolroosjes  •  Wortelstengels  •  
Bleekselderijstengels  •  Bearnaisesaus  •  
Selderijzout  •  Nootjes  
  

Brood & Dips deluxe € 12,45
 Variatie aan gebakken brood  •  Hummus  •  
Bietenyoghurt  •  Tzatziki  •  Gedroogde worst  •  
Garnalen in limoen en peterselie olie  •  Kaas  
 

Hollands bittergarnituur € 2,85
3 fooditems p.p.

 Ambachtelijke bitterballen  •  Boeren metworst  •  
Worst  •  Kazen  •  Gezouten nootjes  •  Mosterd

 

Warm hollands bittergarnituur € 3,95
4 fooditems p.p.

 Ambachtelijke bitterballen  •  Kipnuggets  • 
Kaassoufflé  •  Bami-/nasischijfje  •  Sweet 
chilisaus  •  Mosterd

Fryslan boppe € 5,00
 5 fooditems p.p. 

Diverse soorten Friese worst en kaas, waaronder 
Friese nagelkaas en Riperkrite  •  mosterd/
honingsaus

Tapas schotel € 10,40
5 fooditems 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  

 

lekker bij
de borrel





Van onze warme bakker
Cake  € 1,50 p.st.

Fryske koeke  € 1,50 p.st.

Krakeling  € 2,10 p.st.

Gevulde koek  € 2,25 p.st.

Luxe koeken, diverse soorten  € 2,25 p.st.

Oranjekoek slagroom/crème  € 2,65 p.st.

Petit four (Banketbakkerij Boonstra)  € 3,25 p.st.

Gebak, diverse soorten  € 4,00 p.st.

Maar ook 
Suikerbrood/krentenbrood, met roomboter  € 1,80 p.st.

Broodje kaas, diverse vleeswaren  € 2,60 p.st.

Sandwich, gevarieerd belegd  € 3,05 p.st.

Luxe broodjes, rijkelijk en gevarieerd belegd  € 4,95 p.st.

Soep, (groente/tomaat) € 4,70 p.st.

Elke smaak
Of u nu koffie met een gevulde koek, luxe sandwiches of een glas wijn met borrelhapjes wilt, met elke 
smaak en culturele achtergrond kunnen wij rekening houden. Heeft u vegetarische, biologische, suiker- of 
glutenvrije wensen? Ook dit is mogelijk bij ons. De mogelijkheden zijn eindeloos. Hierbij vindt u slechts 
enkele suggesties. Onze medewerkers vertellen u er graag meer over mocht u andere wensen hebben. 

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

ook
  te bestellen






