
ARRANGEMENT A  € 17,50

•  Zoet assortiment met: mini mu�  n, 

mini brownie en mini donut

•  Luxe bakkerszoutjes en nootjes, 

rauwkost met dips, olijven

•  Dranken uit het Hollands 

assortiment.

ARRANGEMENT C €22,50

(BUFFET)

•  Kop soep van de dag

•  2 x luxe broodje belegd met: 

carpaccio,Parmaham met 

tapenade, gerookte zalm met 

roomkaas, gerookte kip met 

avocado, roombrie met rucola

•  1 x broodje Valk kroket

•  Fruitsalade

•  Dranken: ko�  e, thee, melk 

en jus d’orange

ARRANGEMENT B € 19,50

•  Luxe bakkerszoutjes en nootjes, 

rauwkost met dips, olijven

•  1 x ronde met luxe koude hapjes 

(keuze van de chef) 

•  1 x ronde met een warm 

hapje: bitterbal en gemengd  

bittergarnituur

•  Dranken uit het Hollands 

assortiment.

ARRANGEMENT D €22,50

(BUFFET) 

•  Kop soep van de dag

•  1 x luxe broodje belegd met: 

gerookte zalm, carpaccio, 

roombrie met rucola

•  1 x wrap gevuld met gerookte kip 

en avocado

• Quiche met spinazie en kaas

• Fruitsalade

•  Dranken: ko�  e, thee, melk 

en jus d’orange

ARRANGEMENT E  € 36,50

Bu� et Traditioneel met:

• Soep van de dag

• Carpaccio 

•  Vers gebakken brood 

met diverse smeersels 

•  Dranken uit het Hollands 

assortiment

• Caesar salade

• Tomaat-Mozzarella salade 

• Aardappelsalade

• Saté met pindasaus 

• Zalmfi let met Hollandaisesaus 

• Rijst en frites

Bu� et Italiaans met: 

•  Pomodori tomatensoep met 

basilicum

•  Vers gebakken brood met diverse 

smeersels 

• Carpaccio 

• Salade Caprese 

• Gazpacho 

• Salade tonijn

• Penne met pesto en kip 

• Spaghetti Bolognese 

• Pizza punt

•  Dranken uit het Hollands 

assortiment

EEN WAARDIG AFSCHEID

Afscheid nemen van een dierbare, daar is tijd voor 

nodig. Na een dienst of uitvaart is er vaak de behoefte 

om met familieleden en vrienden bij elkaar te 

komen. Een condoleance kan bij Van der Valk Hotel 

Nieuwerkerk in een persoonlijke en informele sfeer. 

Ko�  e met familie, een borrel om herinneringen op te 

halen of een bu� et/diner met een intiem gezelschap.

Omdat er in de tijd na een overlijden al genoeg op u 

afkomt, nemen wij graag een gedeelte van de zorg van 

u over. Uw persoonlijke wensen staan hierin voorop en 

wij adviseren u bij het verzorgen van een passend en 

waardig afscheid.

Heeft u andere wensen of ideeën neem dan gerust 

contact op met ons Sales & Banqueting team.

Deze arrangementen zijn te reserveren vanaf 20 personen, hebben een tijdsduur van 2 uur en 

vinden plaats in een privé salon. Alle genoemde prijzen zijn per persoon, tenzij anders vermeld.

CONDOLEANCE ARRANGEMENTEN

• Luxe gesorteerd gebak  €4.75 P.ST
• Luxe koud hapje  €2.25 P.ST
• Extra warm hapje  €0.75 P.ST 
•  Saté spies met  €4.50 P.ST

stokbrood en pindasaus
• Portie kaas (jong of oud)  €6.00 P.ST

• Petit four  €4.00 P.ST
• Crostini  €2.50 P.ST
• Luxe belegde broodjes  €4.50 P.ST
• Scampi’s (8 stuks)  €7.50
• Kaasstengels (10 stuks)  €7.50

AANVULLINGEN CONDOLEANCE ARRANGEMENTEN:

OF


