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Een condoleance bij Hoogeerd    2018 
 
Allereerst willen wij u condoleren met het verlies van uw dierbare. Graag willen wij u zo 
goed en duidelijk mogelijk ondersteunen bij het organiseren van de condoleance. Hoogeerd 
biedt u de volgende mogelijkheden: 

 
Arrangement Johannes Vermeer  € 8,75 p.p. 
- onbeperkt koffie en thee 
- Belegde luxe zachte broodjes geserveerd op schalen met onder andere jonge belegen 

kaas, komijnenkaas, schouderham, coburgerham, fricandeau en cervelaatworst. (2 p.p.) 
 
Arrangement Anton Pieck € 9,75 p.p. 
- onbeperkt koffie en thee 
- Belegde luxe zachte broodjes geserveerd op schalen met onder andere jonge belegen 

kaas, komijnenkaas, schouderham, coburgerham, fricandeau en cervelaatworst. (2 p.p.) 
- Sneetjes krentenbrood of krentenbollen (vooraf aangeven wat u wenst) (1 p.p.) 

 
Arrangement Vincent van Gogh  € 13,25 p.p. 
- onbeperkt koffie en thee 
- soep naar keuze; o.a. bouillon-, tomaten-, groente-, champignon of kippensoep* 
- Belegde luxe zachte broodjes geserveerd op schalen met onder andere jonge belegen 

kaas, komijnenkaas, schouderham, fricandeau, coburgerham en cervelaatworst. (2 p.p.) 
- Sneetjes krentenbrood of krentenbollen (vooraf aangeven wat u wenst) (1 p.p.) 

 
* De soep wordt geserveerd in terrines op de tafels. Op verzoek kan de soep ook  
  uitgeserveerd worden. De meerprijs hiervoor bedraagt € 0,75 per persoon.  
 
Omdat wij begrijpen dat er in deze dagen veel op u af komt maken wij een korte 
opsomming van de zaken die wij willen weten om het afscheid op uw wensen aan te passen. 

- Het definitieve aantal te verwachten gasten  
(uiterlijk de dag voor de koffietafel om 15.00u) 

- De verwachtte aankomsttijd 

- Welk arrangement jullie wensen  
- Of jullie allemaal zitplaatsen wensen of eventueel ook wat praattafels  

(wij kunnen ook lege praattafels plaatsen als reserve voor als er meer gasten komen 
dan verwacht) 

- Voor hoeveel personen jullie een familietafel willen reserveren 

- Of jullie een moment stilte willen voordat wij de broodjes serveren  
  
In overleg kunnen we een gedekte tafel samenstellen voor een uitgebreide koffietafel.  
 
Indien zich onder het gezelschap kinderen bevinden, zullen wij hun frisdranken naar keuze 
serveren. Voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar betaalt u 50%. 
 
Verder willen wij u erop attenderen dat wij beschikken over verschillende zalen, welke 
tevens gecombineerd kunnen worden, die geschikt zijn voor groepen van 15 tot 250 
personen. Mocht u vragen hebben of een verduidelijking van het geheel wensen dan vragen 
wij u in dat geval een afspraak met ons te maken, om de koffietafel de juiste invulling te 
geven. Dat kan bij Hoogeerd, maar wij zijn ook bereid bij u langs te komen.  

 
Deze prijzen gelden voor groepen groter dan 25 personen.  

Prijzen zijn inclusief bediening en zaalhuur. 
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Eventueel kunt u de hiervoor genoemde arrangementen uitbreiden met: 
 

• Huisgemaakte soep (in terrines op tafel)     à €   3,50 

• Huisgemaakte soep (de soep wordt uitgeserveerd)    à €   4,25 

• Belegde broodjes (tarwe en wit)      à €   1,75 

• Broodje kroket of frikadel       à €   3,00 

• Belegde luxe zachte broodjes (o.a. sesam, maanzaad en tijgerbollen) à €   2,00 

• Rijkelijk belegde luxe zachte broodjes      à €   2,75 
(o.a. sesam, maanzaad en tijgerbollen belegd met gerookte zalm, eiersalade, brie e.d.) 

• Worstenbroodjes         à €   2,50  

• Saucijzenbroodjes        à €   2,50 

• Pasteitje champignonsvleesragout      à €   4,50 
 
 
 

Ter afsluiting kunt u met het gehele gezelschap of alleen met de familie nog een borreltje 
drinken. Hierbij gelden de onderstaande consumptieprijzen: 
  

- Koffie en thee         2,00 per kopje 
- Frisdranken        2,00 per glas 
- Vruchtensappen        2,10 per glas 
- Bier         2,25 per glas 
- Jenever, vieux, brandewijn      2,25 per glas 
- Wijnen, port, sherry en vermouth     3,00 per glas 
- Binnenlands gedistilleerd (apfelkorn, passoa, safari)  vanaf 2,50 per glas 
- Buitenlands gedistilleerd (whisky, rum, wodka)  vanaf 4,50 per glas 

 

Bij groepen bieden wij korting op deze consumptieprijzen mits u middels één factuur 
betaalt: 

• 5% bij 25 tot en met 50 gasten 

• 15% bij 51 gasten en meer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prijzen zijn inclusief bediening en zaalhuur. 

 


