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Alle genoemde bedragen in deze brochure zijn in euro en inclusief BTW (9% op etenswaren en non-alcoholische dranken, 21% op diensten en alcoholische 
dranken). Wij schenken geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar. Aan personen tot 25 jaar kunnen wij om een legitimatie vragen.



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.

De locatie

Nabestaanden kunnen naar eigen wens invulling te geven aan ceremonie en uitvaart. De drie hoofdruimtes van het 

herdenkings- en educatiecentrum (de aula, de tentoonstellingsruimte en de condoleance-ruimte) vormen een harmonieus 

geheel, die ter gelegenheid van een ceremonie kunnen worden gecombineerd. Binnen is ruimte voor 80 tot 140 personen. 

Met speciale voorzieningen in de buitenlucht kunnen tot 500 personen een uitvaart bijwonen.

In ons centrum kunt u elkaar na de afscheidsplechtigheid ontmoeten. Dit is het moment waarop herinneringen worden 

gedeeld, u troost vindt bij elkaar en er gezamenlijk wordt gegeten en gedronken.

Catering mogelijkheden

Stichting ECHOS homes verzorgd de catering rondom de plechtigheid op de begraafplaats. In deze brochure 

treft u een overzicht van de mogelijkheden en de kosten.

Voedselveiligheid

Vanwege de voedselveiligheid en warenwettelijke regels is het helaas niet toegestaan om eigen etenswaren mee te 

brengen en te serveren in ons centrum. Onze medewerkers staan graag voor uw klaar. Een passend en persoonlijk afscheid 

waar u met een goed gevoel op kunt terugkijken, is voor ons het allerbelangrijkst.
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Dieetwensen &  
allergieën

Wij bieden ook 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 de 

aangeboden arrangementen. Neem daarom 

van tevoren contact met ons op, om dit te 

overleggen.

Bestelprocedure

Neem enkele dagen voor de condoleance 

contact met ons op om de cateringwensen 

door te geven. Dit kan de uitvaartverzorger 

ook doen, namens de familie. Dit mag per 

e-mail, of telefonisch. Wanneer wij geen 

bestelling ontvangen, zullen wij voor de 

zekerheid altijd even contact opnemen met de 

uitvaartverzorger die het afscheid regelt.

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





Koffie & Thee

Koffie Ontvangst “De Baret” € 8,75 p.p.

Koffie & Thee / Verse Vruchtensap

Roombotercake / Mini Muffins / Mini Cupcakes

2 consumpties p.p. / 3 fooditems p.p.

Koffie Ontvangst “Het Uniform”  € 12,75 p.p. 

Koffie, Cappuccino, Espresso, Thee en Muntthee 
met honing / Verse Vruchtensap

Mini Tompouces / Bananensoesjes / Diverse 
Minitaartpuntjes / Petit fours met macarons

2 consumpties p.p. / 4 fooditems p.p. 

Koffietafel “De Militair” € 12,50 p.p

Koffie, Thee of Muntthee met honing / Verse 
Vruchtensap en Zuivel

Grootmoeders Groentesoep / Zachte Witte & 
Bruine Bolletjes / Zachte Waldkorn Broodjes   
Ham / Kaas / Kipfilet / Mini Worstenbroodjes / 
Mini Saucijzenbroodjes 

2 consumpties p.p. / 3 fooditems p.p.

Koffietafel “De Veteraan” € 15,50 p.p.

Koffie, Cappuccino, Espresso, Thee en Muntthee 
met honing / Verse Vruchtensap

Grootmoeders Groentesoep of  
Tomatensoep / Luxe Vers Gebakken Mini Broodjes 
Eiersalade / Tonijnsalade / Filet American / Zalm 
/ Brie / Oude Kaas / Handfruit / Ragoutbroodje / 
Mini saucijs / Mini kaasbroodje            

2 consumpties p.p. / 4 fooditems p.p. 

Alle bovenstaande arrangementen zijn exclusief personeelskosten, vervoerskosten, servies, overige keukenkosten á €35,00 per uur.   

Minimaal aantal personen voor catering vanaf 10 personen met een omzetwaarde van minimaal €100 per uur.  

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





Borrelarrangementen

Borrelplank 
“Het Peloton” € 9,95 p.p.

Oranjebitter / Bier / Frisdrank / Wijn /  
Verse Vruchtensap

Jong en Oud Kaasblokjes / Leverworst /  
Grillworst / Kaasstengels en Zoutjes 

2 consumpties p.p. / 4 fooditems p.p. 

Borrelarrangement 
“De Compagnie” € 12,95 p.p. 

Oranjebitter / Bier / Wijn / Frisdrank /  
Verse Vruchtensap

Kaasstengels / Zoutjes / Notenmix / Wraps / 
Bladerdeeghapjes / Bitterballen / Sauzen 

2 consumpties p.p. / Tafelgarnituur /  
2 warme fooditems p.p.

Borrelarrangement 
“Het Bataljon” € 19,50 p.p

Oranjebitter of drankje van de eenheid / Bier / 
Wijn / Frisdrank / Verse Vruchtensap / Prosecco

Gesneden stokbrood met Zalm en Veluwse 
Rundercarpaccio / Gevulde Veluwse Eitjes / 
Olijven / Zoete Gevulde Paprika / Jong en 
Oude Kaasblokjes / Grillworst / Diverse 
Gedroogde Worst & Ham soorten / Bitterballen / 
Bladerdeeghapjes

2 consumpties p.p. / tafelgarnituur /  
2 koude en 2 warme fooditems p.p.

Blauwe Hap buffet  € 21,50 p.p.
Soto ajam / Nasi goreng / Bami Goreng /  
Foe Yang hai / Sambalboontjes /  
Indische Gehaktballetjes / Malse Kipsaté / 
Sambalboontjes / Seroendeng / Kroepoek /  
Atjar / Sambal / Gebakken Uitjes / Ketjap

Bier / Wijn / Frisdrank 

2 consumpties p.p. / divers tafelgarnituur /  
5 warme fooditems p.p.

Alle bovenstaande arrangementen zijn exclusief personeelskosten, vervoerskosten, servies, overige keukenkosten á €35,00 per uur.   

Minimaal aantal personen voor catering vanaf 10 personen met een omzetwaarde van minimaal €100 per uur.  

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





Stel zelf samen

Dranken (per consumptie)
Koffie € 1,75
Thee € 1,75
Verse muntthee € 2,50
Cappuccino € 2,00
Espresso € 2,00
Frisdranken € 2,00
Verse vruchtensap € 2,50
Hertog Jan € 2,00
Speciaal bieren (v.a.)  € 2,75
Wijnen € 2,75
Port, Sherry en Vermouth € 2,50
Binnenlands gedistilleerd € 3,00
Buitenlands gedistilleerd € 4,50
Prosecco € 3,00
Melk € 1,50
Karnemelk € 1,50

Bijgerechten hartig en zoet  
(per stuk of persoon)
Plak cake € 1,25
Diverse varianten cake € 1,50
Appeltaartpunt € 2,25
Diverse varianten taart € 2,75

Petit fours € 1,95
Petit fours met logo € 2,95
Mini koekjes € 0,50
Bonbons € 1,50
Macarons € 1,85
Diverse varianten koek € 1,50
Worstenbroodje (80 gr) € 2,00
Saucijzenbroodje (130 gr) € 2,00
Kaasbroodje (90 gr) € 2,00
Appelflap (125 gr) € 2,00
Mini bladerdeeghapjes € 1,00
Gemengde nootjes € 0,75
Olijven € 0,75
Kaas en worst € 0,50
Brood tapenade € 2,25
Luxe koude hapje € 0,75

Lunchgerechten (per stuk of persoon)
Soepen € 3,50
Zachte Luxe Broodjes Met Beleg € 2,50
Zachte Luxe Broodjes met Luxe Beleg € 3,00
Luxe Belegde Mini Broodje € 3,50
Belegde Luxe Sandwiches € 2,50
Broodje Beenham € 3,50

Speciale drankjes eenheden: Oranjebitter / Palmpitje / Barbarabitter / Jonge Graanjenever / Captain Morgan / Cointreau / de Els / Calvados / 

Schermerwijn afname per fles 

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






