Voorwoord
Een persoonlijk afscheid
Wanneer u een dierbare verliest, komt er in korte tijd veel op u af en
moet er veel geregeld worden. Afscheid nemen van een dierbare is
een van de meest stressvolle periodes in ons leven. Niet alleen door
de overweldigende emotie van verdriet, maar ook omdat er zoveel
geregeld moet worden om ervoor te zorgen dat alles verloopt zoals u
dat wilt. Met een luisterend oor, oog voor details en met advies zijn
we er voor u.
Culinaire wensen
Weinig vaste regels zijn er voor een afscheid.
Er is veel meer mogelijk dan u denkt. Geen koffie met cake? Maar
wat dan wel? Wij hebben volop alternatieven voor u. Schenk bijvoorbeeld zijn favoriete biertje, serveer die lekkere taart die tante op verjaardagen serveerde, eet de bitterballen die hij altijd bestelde. Of kies
voor een high tea met champagne. Proost met alle naasten op het
leven van uw dierbare. We kunnen elk drankje en hapje verzorgen en
de ontvangst wordt geheel afgestemd op het moment van de dag.
Maatwerk
We staan altijd open voor uw wensen en voorkeuren.
Heeft u dieet-, allergie of religiewensen?
Geef het aan ons door. Wij helpen u graag.
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Compleet verzorgd met
één van onze
arrangementen
Zoet arrangement 		
					7,95
Onbeperkt koffie, thee, frisdrank en vruchtensap
met 2 lekkernijen.
Broodjes arrangement
					9,50
Onbeperkt koffie, thee, frisdrank en vruchtensap.
Één stuk zoetigheid, luxe broodsoorten (1,5 broodje
per persoon) rijkelijk belegd met heerlijke vleeswaren,
twee soorten kaas en rauwkost.
Borrel arrangement		
				9,95
Onbeperkt koffie, thee, frisdrank en vruchtensap, bier
en wijn. Één stuk zoetigheid, 2x bittergarnituur, gemengde
noten en roomboter zoute koekjes op tafel.

Afscheid op Duinrust
Het afscheid op Duinrust kunt u compleet maken met een van de
arrangementen uit deze brochure.
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Bij overschrijding van de gereserveerde tijd koffiekamer zijn wij
helaas genoodzaakt extra kosten in rekening te brengen: € 29,95 per
15 minuten.

Koffie, thee, drank
en zoetigheid
Dranken
Koffie									1,60
Thee									1,60
Frisdrank/Mineraalwater						2,00
Minute Maid Jus d’Orange - Appelsap				
2,20
Voor bij de koffie
Selectie luxe koeken 25st						37,50
Banketbakkers cake							1,35
Petit fours glacé							1,40
Petit fours cake							2,75
Gesorteerd luxe gebak					va
2,75
Roomboter allerhande koekje					0,65
Gevulde koek 							1,95
Luxe slagroomsoesjes					ps
1,00

Zoet arrangement 		
					 7,95
Onbeperkt koffie, thee, frisdrank en vruchtensap
met 2 lekkernijen.

S-catering

Broodjes, soep
en luxe hapjes
Broodjes
Zachte witte en bruine broodjes, belegd met 3 soorten 		
vleeswaren en twee soorten kaas.					

2,70

Luxe broodjes assortiment, rijkelijk belegd met 			
3,50
luxe vleeswaren en twee soorten kaas en rauwkost.				
Krentenbol met roomboter						1,50
Soepen
Rijk gevulde groentesoep						3,50
Pomodorisoep							3,75
Soep van het seizoen						va
3,75
Stokbrood met kruidenboter						0,30
Luxe hapjes (vanaf 50 stuks) 				ps
Canapés met bijvoorbeeld: gerookte zalm, vitello tonato,
brie de meaux, seranno ham met balsamico, roomkaas etc.
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1,75

Broodjes arrangement		
				9,50
Onbeperkt koffie, thee, frisdrank en vruchtensap.
Één stuk zoetigheid, luxe broodsoorten (1,5 broodje
per persoon) rijkelijk belegd met heerlijke
vleeswaren, twee soorten kaas en rauwkost.

Voor bij de borrel
Amsterdamse bitterballen					ps
0,95
Warm bittergarnituur gemengd				ps
0,95
Saucijzenbroodje half 						1,60
Saucijzenbroodje mini						1,20
Kaasbroodje half							1,60
Kaasbroodje mini						
1,20
Borrel schotel*
						15,00
Diverse soorten worst, kaas met franse mosterd
en Amsterdams tafelzuur
Schaal met verschillende zoutjes en pinda’s*			
7,50
Schaal met luxe zoute roomboter koekjes en gemengde noten* 9,95
Dranken
Frisdrank/Mineraalwater						2,00
Minute Maid Jus d’Orange - Appelsap				
2,20
Glas wijn 								3,25
Flesje Heineken bier				
			2,20
Flesje Heineken 0,0%				
			2,20
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Borrel Arrangement
				pp
Onbeperkt koffie, thee, frisdrank en vruchtensap., bier
en wijn. Één stuk zoetigheid, 2x bittergarnituur,
gemengde noten en roomboter zoute koekjes op tafel.
*voor 10 personen

9,95

Nawoord

Een uniek afscheid op een locatie die u wenst
We adviseren u graag over een mooie, geschikte locatie die past bij het
aantal gasten. En met liefde verzorgen we de catering als het afscheid
thuis plaatsvindt. Wat uw wens ook is, wij zorgen ervoor dat deze moeilijke
dag zo mooi mogelijk verloopt.
Wat blijft zijn de herinneringen
Het zal een dag van verdriet zijn, maar ook een viering van het leven.
Ons streven is ervoor te zorgen dat u terug kunt denken aan een warm
samenzijn met uw familie en vrienden.
Met lieve groet,

S-Catering
Contact:
info@s-catering
Tel: 06 - 50 60 75 03
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