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De keuken van Westerveld

Gebak, belegde broodjes, soep,

Na een plechtigheid is er gelegenheid

sushi en verschillende drankjes,

nabestaanden te condoleren. Vaak

op Westerveld kunnen we u alles

is er behoefte om met elkaar na

aanbieden.

te praten en herinneringen op te
halen. Westerveld biedt uitgebreide

Alle mogelijkheden en tarieven vindt

cateringmogelijkheden tijdens de

u op onze website. Heeft u specifieke

condoleance in één van de sfeervolle

wensen? Maak dan geruste een

ruimtes van het horecapaviljoen.

afspraak met één van onze medewerkers, wij denken graag met u mee.

Uit de keuken van Westerveld komen
vanzelfsprekend prima koffie en thee,

De condoleanceruimte staat

koek en cake. Maar we schenken ook

één uur tot uw beschikking.

een goed glas wijn of bier en serveren

Bij het Borrelarrangement en

daar hartige hapjes bij, al naargelang

Buffet Westerveld is dat 1,5 uur.

uw specifieke wensen.

Langer is in overleg altijd mogelijk.

Arrangementen
Wij nemen u de zorgen graag uit handen. Daarom
bieden wij ook verschillende arrangementen; zoet,
hartig en zelfs een uitgebreid buffet.

Koffie
Per persoon onbeperkt
koffie, thee, fris met koekjes
en chocola.

Borrel
€ 5,35

Koffie ‘de luxe’
Per persoon 2 lekkernijen van
de banketbakker (petitfour,
roomboterkoekje, bonbon)
inclusief onbeperkt koffie,
thee, fris.

€ 9,00

Petit fours, bonbons, muffins,
scones met clotted cream en
lemon curd, koekjes, quiche,
sandwiches met zalm en
rosbief. Inclusief onbeperkt
koffie, thee, fris, jus d’orange.

€ 9,00

€ 10,00

Tot 50 personen,
vanaf 16.30 uur te reserveren
Buffet met verschillende
lekkernijen; tomatensoep, luxe
huzaren- en zalmsalade, malse
kipsaté, verse Griekse salade
en diverse soorten brood.
Daarbij schenken wij onbeperkt
wijn, bier, fris, koffie en jus
d’orange.

Soep
Huisgemaakte groenteof tomatensoep inclusief
1,5 belegd broodje per
persoon met ham, kaas
of gebraden gehakt.

€ 19,90

Buffet Westerveld

Brood ‘de luxe’
Luxe belegde broodjes
(1,5 broodje per persoon) met
o.a. paling, zalm, ham, rosbief,
fricandeau en kaas inclusief
onbeperkt koffie, thee, fris.

€ 12,50

High tea

Brood
Ruim belegde broodjes
(1,5 broodje per persoon)
met ham, kaas en gebraden
gehakt inclusief onbeperkt
koffie, thee, fris.

Per persoon 3 hapjes
bittergarnituur en 1 minisaucijs,
gemengde nootjes op tafel
en onbeperkt wijn, bier, fris,
koffie en jus d’orange.

€ 7,30

Genoemde prijzen zijn per persoon.

€ 27,25

