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Zoom- en Zegestede



“Op een ongewoon moment,  
met gewone mensen,  
een buitengewone herinnering creëren” 

Gastvrijheid 
                         met hart en ziel
Het afscheid van een dierbare is een bijzondere en persoonlijke gebeurtenis. Als geen ander weten wij dat een goed 
verzorgd, mooi afscheid troostend werkt. Ons team van bevlogen collega’s doet er alles aan om dit van begin tot eind 
piekfijn te verzorgen. Persoonlijk en in nauw overleg met u, want uw wensen en die van uw dierbare staan voorop.  
Dat geldt voor de ruimtes waar we u ontvangen, de aankleding en het eten en drinken. Onze missie is immers  
“Op een ongewoon moment, met gewone mensen, een buitengewone herinnering creëren”.

Onze sfeervolle ruimtes bieden een gastvrije omgeving voor de ontvangst, het afscheid en de condoleance.  
Hier kunt u uw gasten ontmoeten en samen herinneringen ophalen. 

Voor u ligt onze brochure Eten & Drinken. Laat u inspireren door ons unieke, uitgebreide horeca-aanbod.  
De foto’s geven een goed beeld van wat u kunt verwachten. Wij bieden complete arrangementen die geschikt zijn  
voor elk moment van de dag. Koffie met zoete lekkernijen, soep & mini broodjes of een luxe uitgebreide borrel. 

Stelt u liever zelf uw combinatie samen? We bespreken graag wat het beste bij u past voor een persoonlijk afscheid. 
Heeft u speciale dieetwensen? Wij bieden een uitgebreid veganistisch en glutenvrij assortiment.  
Eén ding is zeker: u proeft onze persoonlijke zorg en aandacht terug in al onze gerechten. Wij werken uitsluitend met 
kwaliteitsproducten, ambachtelijk, lokaal en met respect voor de verschillende seizoenen. Blijkt uw gezelschap groter 
dan verwacht? Hierop kunnen wij snel inspelen, zodat we al uw gasten voldoende kunnen aanbieden.

Wilt u echt iets unieks? Een nostalgische 
ijskar of foodtruck behoort zelfs tot de 
mogelijkheden.

Vrijwel alles is bij ons mogelijk. Graag 
ontvangen wij uw wensen twee dagen  
van tevoren. Dan kunnen wij ervoor  
zorgen dat alles op tijd geregeld wordt. 

Heeft u vragen? Neem dan gerust  
contact op met mij via telefoonnummer 
0164-745421, per email horeca@scbzz.nl  
of bespreek uw wensen met uw 
uitvaartverzorg(st)er.

Luke Rommens
Horeca Manager



Arrangement “Bij de koffie”   € 4,50 p.p. 
Inclusief onbeperkt koffie, (verse munt)thee en (bruis)water.

Supplement frisdranken € 0,75 p.p.
Supplement pure fruitsappen € 1,00 p.p.

Arrangement
“Bij de koffie”
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bij de koffie
“Zoete lekkernijen”

• Vegan appel & noten plaatcake  
• Brownie met witte chocolade & caramel
• Mini petit fours assorti
• Amandel vanille nootjes
• Melkchocolade flikken van Belgische Callebaut met studentenhaver

Blijkt uw gezelschap groter dan verwacht? Wij kunnen op de dag van  
de afscheidsplechtigheid dit arrangement aanvullen.

bij de koffie “Zoete lekkernijen”   € 6,50 p.p.
Inclusief onbeperkt koffie, (verse munt)thee en (bruis)water.

Supplement frisdranken € 0,75 p.p.
Supplement pure fruitsappen € 1,00 p.p.
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“Zoete lekkernijen”
                  Excellent

• Romige cheesecake met brownie 
• Gesorteerde Franse macarons
• Assorti bavaroise gebakjes van aardbei, chipolata & sinaasappel
• Luxe gedecoreerde pure, melk & witte chocolade stroopwafeltjes 
• Mini koffiekoeken met cranberries, chocolade, roombroodje & kaneelrol  

bij de koffie “Zoete lekkernijen” Excellent   € 7,75 p.p.
Inclusief onbeperkt koffie, (verse munt)thee en (bruis)water.

Supplement frisdranken € 0,75 p.p.
Supplement pure fruitsappen € 1,00 p.p.

bij de koffie
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  “Hartig”
Een selectie van warme of koude mini hartige broodjes.
Wij serveren twee broodjes p.p. 

• Brabantse worstenbroodjes
• Saucijzenbroodjes
• Goudse kaasbroodjes  
• Beemster kaasbroodjes met beenham
• Vegetarische broodjes  

Blijkt uw gezelschap groter dan verwacht? Wij kunnen op de dag van  
de afscheidsplechtigheid dit arrangement aanvullen.

bij de koffie “Hartig”   € 7,50 p.p.
Inclusief onbeperkt koffie, (verse munt)thee en (bruis)water.

Supplement frisdranken € 0,75 p.p.
Supplement pure fruitsappen € 1,00 p.p.

U kunt dit arrangement uitbreiden met diverse mini koffiekoeken  
met cranberries, chocolade, roombroodje & kaneelrol   
Meerprijs mini koffiekoek € 1,65 p/st.

bij de koffie
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“Broodjes”
In dit arrangement bieden wij verschillende soorten witte/bruine zachte  
broodjes met diverse soorten beleg, aangepast aan de verschillende seizoenen. 

• Jong belegen kaas  
• Oude kaas  
• Fijne ambachtelijke slagersachterham
• Gegrilde kipfilet
• Eiersalade         (Lente/Zomer)
• Vegan wortel Fiji-gember spread         (Lente/Zomer)
• Tonijnsalade (Herfst/Winter)
• Champignons à la grecque         (Herfst/Winter)

Wij serveren twee broodjes p.p.
U kunt dit arrangement aanvullen met een heerlijke kop soep naar keuze.

bij de koffie “Broodjes”   € 10,95 p.p.
Inclusief onbeperkt koffie, (verse munt)thee en (bruis)water.

Supplement frisdranken € 0,75 p.p.
Supplement pure fruitsappen € 1,00 p.p.
Supplement kop soep € 3,50 p.p.

bij de koffie
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“Mini Broodjes”
In dit arrangement bieden wij verschillende soorten witte/bruine zachte mini  
broodjes met diverse soorten beleg, aangepast aan de verschillende seizoenen. 

• Jong belegen kaas  
• Oude kaas  
• Fijne ambachtelijke slagersachterham
• Gegrilde kipfilet
• Eiersalade         (Lente/Zomer)
• Vegan wortel Fiji-gember spread         (Lente/Zomer)
• Tonijnsalade (Herfst/Winter)
• Champignons à la grecque         (Herfst/Winter)

Wij serveren twee mini broodjes p.p.
U kunt dit arrangement aanvullen met een heerlijke kop soep naar keuze.

bij de koffie “Mini Broodjes”   € 10,75 p.p.
Inclusief onbeperkt koffie, (verse munt)thee en (bruis)water.

Supplement frisdranken € 0,75 p.p.
Supplement pure fruitsappen € 1,00 p.p.
Supplement kop soep € 3,50 p.p.

bij de koffie
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“Broodjes”
                         Excellent

In dit arrangement bieden wij een mix van zachte en luxe harde broodjes  
met bijpassende garnituren. Wij serveren twee broodjes p.p.

• Jong belegen kaas  
• Rauwe ham, Bettine Blanc geitenkaas en honing 
• “Martino” Filet Americain, augurk, tabasco 
• Oude kaas met zoete uiensambal  
• Zeeuws spek, gerookte mayonaise, zoetzuur
• Gerookte Schotse zalm, roomkaas, honing-dille saus
• Vegan mozarella & tomaat         (Lente/Zomer)  
• Bietenspread, avocado en walnoten         (Herfst/Winter)  

bij de koffie “Broodjes” Excellent   € 13,75 p.p. 
Inclusief onbeperkt koffie, (verse munt)thee en (bruis)water.

Supplement frisdranken € 0,75 p.p.
Supplement pure fruitsappen € 1,00 p.p.
Supplement kop soep € 3,50 p.p.

bij de koffie
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“Ontvangst & Condoleance”
U en uw gasten worden zowel vóór de afscheidsplechtigheid als na afloop ontvangen met 
koffie, thee en (bruis)water. Wij serveren daarbij gesorteerde Franse macarons en mini 
eierkoekjes gevuld met slagroom van onze huisbakker. U mag zelf aangeven wanneer u deze 
geserveerd wilt hebben: vooraf of liever na afloop? 

bij de koffie “Ontvangst & Condoleance”   € 7,95 p.p. 
Inclusief onbeperkt koffie, (verse munt)thee, (bruis)water en één lekkernij p.p.

Supplement frisdranken € 0,75 p.p.
Supplement pure fruitsappen € 1,00 p.p.

bij de koffie
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“Zoet & Hartig”
U en uw gasten worden ontvangen met koffie, thee, (bruis)water  
en een selectie zoete lekkernijen.

• Vegan appel & noten plaatcake  
• Brownie met witte chocolade & caramel
• Mini petit fours assorti
• Amandel vanille nootjes
• Melkchocolade flikken van Belgische Callebaut met studentenhaver 

Na het afscheid verzorgen wij warme hartige mini broodjes met koffie en thee. 

• Brabantse worstenbroodjes
• Saucijzenbroodjes
• Goudse kaasbroodjes  
• Beemster kaasbroodjes met beenham
• Vegetarische broodjes  

bij de koffie “Zoet & Hartig”   € 12,50 p.p.
Inclusief onbeperkt koffie, (verse munt)thee, (bruis)water,  
zoete lekkernijen en twee mini broodjes p.p. 

Supplement frisdranken € 0,75 p.p.
Supplement pure fruitsappen € 1,00 p.p.

bij de koffie (verkrijgbaar in overleg)
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U en uw gasten worden ontvangen met koffie, thee, (bruis)water  
en vers afgebakken mini koffiekoeken met cranberries, chocolade,   
roombroodje & kaneelrol. 

Na het afscheid verzorgen wij koffie, thee en een kop soep naar keuze  
met een mini zacht belegd broodje met jong belegen kaas  
en/of fijne slagersachterham. 

• Heldere kippensoep met taugé 
• Gebonden tomatensoep met crème fraîche en bosui  
• Boerengroentesoep met soepballen 

bij de koffie “Compleet”   € 13,50 p.p.
Inclusief onbeperkt koffie, (verse munt)thee, (bruis)water, 
twee mini broodjes en één kop soep p.p. 
  
Supplement frisdranken € 0,75 p.p.
Supplement pure fruitsappen € 1,00 p.p.

“Compleet”
bij de koffie (verkrijgbaar in overleg)
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Familiekamer Zoomstede

Ontmoetingsruimte Zoomstede



Wanneer u een toost wenst uit te brengen op uw dierbare, dan kunt u dit 
arrangement aanvullen met “Bij de borrel”. Wilt u liever verse koffie of thee, 
dan bieden wij als aanvulling arrangement “Bij de koffie”.

Arrangement “Hartig” Excellent   € 8,95 p.p. 
Drie stuks p.p. 

bij de koffie “Hartig” Excellent   € 13,45 p.p.
Onbeperkt koffie, (verse munt)thee, (bruis)water en drie stuks p.p.

bij de borrel “Hartig” Excellent   € 18,90 p.p.
Onbeperkt huiswijnen wit/rood/rosé, Hertog Jan bier, jus d’orange,  
frisdranken, (bruis)water en drie stuks p.p.

“Hartig”
          Excellent

Een selectie van mini stokbroodjes, luxe sandwiches,  
wraps & notenbrood passend bij het seizoen.

Mini stokbroodjes 
• Oude kaas met zoete sambal  
• Zeeuws spek met gerookte mayonaise
• Huisgemaakte eiersalade

Wraps
• Gerookte Schotse zalm met roomkaas 
• Bietenspread, avocado & walnoten   
• Rundercarpaccio, pijnboompitten & truffelmayonaise

Sandwiches
• Classic club sandwich met gegrilde kipfilet, ei & garnituur 

Notenbrood
• Notenbrood met Franse brie, honing & walnoten
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Als bijzondere afsluiting kunnen wij uw gasten verwennen met een overheerlijk ijsje. 
Onze medewerkers serveren deze vanuit een prachtige nostalgische ijskar op een van 
onze terrassen. Het ijs wordt dagvers geproduceerd, volgens oud traditioneel recept.  
Bij minder mooi weer kunnen wij de ijskar ook binnen inzetten. 

Wij serveren standaard twee verschillende smaken. U kunt kiezen uit:
• Vanille 
• Aardbei
• Chocolade

Heeft u andere wensen? Vraag dan naar de mogelijkheden.

Arrangement “Nostalgische ijskar”   € 4,50 p.p.
Twee bolletjes schepijs met hoorntje p.p.

bij de koffie “Nostalgische ijskar”   € 9,00 p.p.
Onbeperkt koffie, (verse munt)thee, (bruis)water  
en twee bolletjes schepijs met hoorntje p.p. 

bij de borrel “Nostalgische ijskar”   € 14,45 p.p.
Onbeperkt huiswijnen wit/rood/rosé, Hertog Jan bier, jus d’orange,  
frisdranken, (bruis)water en twee bolletjes schepijs met hoorntje p.p.

“Nostalgische ijskar”
(verkrijgbaar vanaf 30 personen)
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WIJNTIP!
Riesling, Sebastian Erbeldinger 
Rheinhessen Duitsland   € 28,50 per fles

Heerlijke, droge Riesling. Zeer zuiver en uitnodigend 
met een mooi mineraal karakter en aantrekkelijk 
exotisch fruit. Volle, harmonieuze lengte in afdronk 
en rijk aan aroma’s. Perfect als aperitief, bij wit vlees 
gerechten, vis en Aziatische gerechten. Voor onze 
“Fijnproevers van de Chef” bevelen wij deze Riesling 
aan. Wij serveren 6 glazen uit 1 fles.

“Fijnproevers van de Chef”
Voor de échte fijnproevers bieden wij een speciaal samengesteld arrangement van vis, vlees en vegan gerechtjes. 

• Dagverse visspies met tagliatelle, spinazie & Hollandaisesaus
• Oosters gemarineerde kippendijensaté met nasi, atjar, cassave & satésaus  
• Vegan sushi cupcake met verse warme groente, rijst, cassave, wasabi & soya dressing  

Arrangement “Fijnproevers van de Chef”   € 12,95 p.p.
Eén gerechtje naar keuze p.p. 

bij de koffie “Fijnproevers van de Chef”   € 17,45 p.p.
Onbeperkt koffie, (verse munt)thee, (bruis)water en één gerechtje p.p.

bij de borrel “Fijnproevers van de Chef”   € 22,90 p.p.
Onbeperkt huiswijnen wit/rood/rosé, Hertog Jan bier, jus d’orange,  
 frisdranken, (bruis)water en één gerechtje p.p.

(verkrijgbaar vanaf 30 personen)
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Voor groepen vanaf 50 personen kunnen wij ook een foodtruck verzorgen.  
Op basis van uw wensen maken wij graag een voorstel op maat.

• Puntzak verse frites met saus naar keuze
• Snack naar keuze:

- Frikandel
- Rundvleeskroket
- Kaassoufflé 
- Bamischijf
- Kipcorn
- Zuurvleesch (meerprijs)

U kunt dit arrangement passend voor het moment van de dag aanvullen  
met “Bij de borrel” of kiezen voor een “Bij de koffie” arrangement.  
Natuurlijk kunnen wij ook dranken serveren o.b.v. nacalculatie.

Arrangement “Piepers & Pikkels”   Prijs op aanvraag
Eén puntzak met saus en één snack p.p. 

bij de koffie “Piepers & Pikkels”   € 4,50 p.p.
Onbeperkt koffie, (verse munt)thee en (bruis)water (excl. foodtruck)

bij de borrel “Piepers & Pikkels”   € 9,95 p.p.
Onbeperkt huiswijnen wit/rood/rosé, Hertog Jan bier, jus d’orange,  
frisdranken en (bruis)water (excl. foodtruck)

“Piepers & Pikkels”
(verkrijgbaar vanaf 50 personen o.b.v. beschikbaarheid)
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Arrangement
“Kleine troost knuffel”

Speciaal voor onze jongste gasten hebben wij een kinderarrangement samengesteld bestaande uit:

• Kleine troost knuffel naar keuze
• Frisdrank naar keuze
• Poffertjes met poedersuiker 
• Kleurplaat met een setje kleurpotloden   

Arrangement “Kleine troost knuffel”   € 9,95 p.p. 
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Ontmoetingsruimte Zegestede



We hebben twee mooie arrangementen 
samengesteld om te borrelen tijdens het 

ophalen van fijne herinneringen. Als u een 
extra luxe assortiment wilt, kies dan zeker 
voor ‘Bij de borrel Excellent”. Zo krijgt de 

toost op uw dierbare nog meer smaak.

Jack
Teamleider Horeca 

Arrangement “bij de borrel”   € 9,95 p.p. 
Inclusief onbeperkt huiswijnen wit/rood/rosé, Hertog Jan bier, 
jus d’orange, frisdranken en (bruis)water. 

Suggestie
U kunt dit borrelarrangement naar wens aanvullen met luxe notenmix,  
Goudse kaasbolletjes, kaaskoekjes & groentechips van vergeten groente. 

Supplement luxe notenmix, Goudse kaaskoekjes & groentechips      € 1,25 p.p.
Supplement koffie/thee   € 1,25 p.p.

“bij de borrel”
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In dit arrangement serveren wij excellente dranken bestaande uit:

Beauvignac Chardonnay, Cave de Pomerols (Pays d’Oc, Frankrijk)  
In de neus komen elegante aroma’s naar voren van peren, gegrilde amandelen en toast. 
Op het palet komen frisse citrusvruchten naar voren. Een volle ronde romige wijn met 
subtiele houtlagering en florale aroma’s.

Appassimento Rosso, Domìni Veneti (Veneto, Italië)
De wijn wordt gemaakt door middel van de traditionele ‘Appassimento’ methode en wordt 
daarom ook wel de baby Amarone genoemd. De wijn heeft een intense robijnrode kleur 
met een erg fruitige, rijke en lichtkruidige aroma van pruim en rood fruit. De smaak is 
fluweelzacht, heeft een volle body met zachte tannines. Een ware wijn voor de verwende 
wijnliefhebber en door zijn verfijnde elegante dronk een topwijn voor een breed publiek.

Hertog Jan Tripel
Een mooie goudblonde Tripel. Moutig tot zoet van smaak met een zachte bitterheid en 
een palet aan fruitsmaken. Een krachtig degustatiebier met een soepel en toegankelijk 
karakter. 

Pure fruitsappen 
100% natuurlijke fruitsappen. Zonder toevoegingen, zonder ontrekkingen, vegan sap van 
begin tot eind. Het is immers de binnenkant die telt. Wij serveren puur appel-, sinaasappel- 
en peren-appelsap.

“bij de borrel” Excellent   € 12,95 p.p. 
Inclusief onbeperkt excellente wijnen wit/rood/rosé, Hertog Jan (Tripel speciaalbier), 
pure fruitsappen, frisdranken en (bruis)water.

Supplement luxe notenmix, Goudse kaaskoekjes & groentechips      € 1,25 p.p.
Supplement koffie/thee   € 1,25 p.p.

Excellent
“bij de borrel”
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“Borrelgarnituur”
Dit arrangement bestaat uit een assortiment van zes mini borrelhapjes. 
Groots van formaat met een hoge kwaliteit en smaak. 

• Kalfscroquet (van Dobben)
• Bami Oriëntal (Welten)  
• Frikandel (van Lieshout)
• Crispy Chick’n (Mora)
• Rundvleeskroket (Kroketterij de Bourgondiër)
• Kaassoufflé (Souflesse)  
• Zaanse mayonaise

U kunt een keuze maken uit een van onze borrelarrangementen.  
Blijkt uw gezelschap groter dan verwacht? Wij kunnen op de dag van de 
afscheidsplechtigheid aanvullen met borrelgarnituur.
 

bij de borrel “Borrelgarnituur”   € 12,25 p.p. 
Inclusief onbeperkt huiswijnen wit/rood/rosé, Hertog Jan bier, 
jus d’orange, frisdranken, (bruis)water en twee hapjes p.p.

bij de borrel “Borrelgarnituur” Excellent   € 15,25 p.p. 
Inclusief onbeperkt excellente wijnen wit/rood/rosé, Hertog Jan (Tripel speciaalbier), 
pure fruitsappen, frisdranken, (bruis)water en twee hapjes p.p.

Supplement luxe notenmix, Goudse kaaskoekjes & groentechips      € 1,25 p.p.
Supplement koffie/thee   € 1,25 p.p.
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U kunt een keuze maken uit een van onze borrelarrangementen. 
 

bij de borrel “Oud Hollandsch”   € 14,50 p.p. 
Inclusief onbeperkt huiswijnen wit/rood/rosé, Hertog Jan bier, 
jus d’orange, (bruis)water en oud Hollandsche hapjes

bij de borrel “Oud Hollandsch” Excellent   € 17,50 p.p. 
Inclusief onbeperkt excellente wijnen wit/rood/rosé, Hertog Jan (Tripel speciaalbier), 
pure fruitsappen, frisdranken, (bruis)water en oud Hollandsche hapjes

Supplement luxe notenmix, Goudse kaaskoekjes & groentechips      € 1,25 p.p.
Supplement koffie/thee   € 1,25 p.p.

Houdt u van échte oud Hollandse hapjes?  
Dan bieden wij smaakvolle koude en warme hapjes, zoals:

• Hollandse kaas-grillworst
• Oude kaas  
• Jong belegen kaas  
• Honing-mosterd-dille dressing 
• Droge boerenworst
• Knabbelspek
• Roomboter kaaskoekjes 
• Groentechips van rode biet, pastinaak & zoete aardappel  
• Weckpotje met Amsterdamse uitjes & augurkjes  
• Ambachtelijke rundvlees bitterballen
• Franse milde mosterd
• Kaasbitterballen  

“Oud Hollandsch”
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U kunt een keuze maken uit een van onze borrelarrangementen. 
 

bij de borrel “Bourgondisch”   € 15,75 p.p. 
Inclusief onbeperkt huiswijnen wit/rood/rosé, Hertog Jan bier, 
jus d’orange, frisdranken, (bruis)water en Bourgondische borrelhapjes

bij de borrel “Bourgondisch” Excellent   € 18,75 p.p. 
Inclusief onbeperkt excellente wijnen wit/rood/rosé, Hertog Jan (Tripel speciaalbier), 
pure fruitsappen, frisdranken, (bruis)water en Bourgondische borrelhapjes 

Supplement luxe notenmix, Goudse kaaskoekjes & groentechips      € 1,25 p.p.
Supplement koffie/thee   € 1,25 p.p.

Een goed gevulde Bourgondische borrelplank samengesteld uit dé  
lekkerste ambachtelijke producten van lokale leveranciers zoals:

• Rauwe ham  
• Gegrild Zeeuws buikspek 
• Wijngaard mosterd-dille kaas   
• Uitgebakken spek
• Rotterdamse oude kaas 
• Gehakt en bami balletjes 
• Zoete uien sambal 
• Verse olijven  
• Witte/rode druiven   
• Geroosterde broodjes met knoflook-peterselie/tomaat-oregano 
• Seizoensvruchten marmelade 

“Bourgondisch” 
(verkrijgbaar vanaf 30 personen)
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WIJNTIP!
U kunt dit arrangement aanvullen  
met een verfrissend glas cava. 

Supplement glas cava    € 3,25 p/st.

“Culinair” (verkrijgbaar vanaf 20 personen)

Voor de fijnproevers bieden wij een culinair arrangement met luxe amuse hapjes  
gemaakt van uitsluitend verse, lokale en seizoensgebonden producten.

• Gerookte Schotse zalm, kruidenkaas, imitatie kaviaar
• Rundercarpaccio, rucola, pijnboompitten
• Franse brie, witlofsalade, walnoten  
• Mousse van tonijn, Hollandse garnalen, cocktailsaus
• Zeeuws buikspek, paprika tapenade, mozzarella
• Rode wrap, Midden-Oosterse Baba Ganoush  
• Bettine blanc geitenkaas, rivierkreeftjes, chili-mango dressing 

bij de borrel “Culinair”   € 18,95 p.p. 
Inclusief onbeperkt huiswijnen wit/rood/rosé, Hertog Jan bier, 
jus d’orange, frisdranken, (bruis)water en drie hapjes p.p.

bij de borrel “Culinair” Excellent   € 21,95 p.p. 
Inclusief onbeperkt excellente wijnen wit/rood/rosé,  
Hertog Jan (Tripel speciaalbier), pure fruitsappen, frisdranken,  
(bruis)water en drie hapjes p.p.

Supplement luxe notenmix, Goudse kaaskoekjes & groentechips      € 1,25 p.p.
Supplement koffie/thee   € 1,25 p.p.
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Ambachtelijk bereide soepen, lekker met geroosterde broodjes met knoflook-peterselie/ 
tomaat-oregano en tapenade. Wenst u liever een andere soep? Vraag naar de mogelijkheden. 

Heldere kippensoep met taugé   € 4,90 
Gebonden tomatensoep met crème fraîche en bosui    € 4,90
Boerengroentesoep met soepballen   € 4,90

Supplement bruin/wit breekbrood, kruiden – en roomboter  € 1,75 p.p.

Soepen
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Wraps & sandwiches
Wrap met gerookte Schotse zalm en roomkaas € 5,25 
Rode wrap met bietenspread, avocado en walnoten € 4,95
Wrap rundercarpaccio, pijnboompitten & truffelmayonaise € 4,95
Classic clubsandwich met gegrilde kipfilet, ei & garnituur € 3,50
Notenbrood met Franse brie, honing & walnoten € 3,00

Speciale broodsoorten 
Mini krentenbol € 1,40 
Krentenbol met boter € 2,75
Zachte eierkoek € 1,60
Harde eierkoek € 1,60
Croissant € 2,50
Ham-kaas croissant € 3,25

Broodjes, wraps & sandwiches

Zachte/harde broodjes bruin/wit met diverse beleg
Jong belegen kaas  € 2,80
Fijne ambachtelijke slagersachterham  € 2,90
Mosterdkaas      € 2,95 
Komijnekaas  € 2,95
Gegrilde kipfilet  € 3,30
Pepercervelaat  € 3,30
Franse brie  € 3,30 

Zacht broodje rundvleeskroket met mayonaise en/of mosterd € 3,25

Zachte/harde broodjes bruin/wit met luxe beleg en bijpassende garnituren
Rauwe ham, Bettine blanc geitenkaas en honing € 4,75  
“Martino” Filet Americain, augurk en tabasco € 4,75  
Oude kaas met zoete uiensambal € 4,75  
Zeeuws spek, gerookte mayonaise, zoetzuur € 4,75  
Gerookte Schotse zalm, roomkaas, honing-dille saus € 4,75  
Eiersalade € 4,75  
Tonijnsalade € 4,75  

Vegan zachte/harde broodjes bruin/wit met bijpassende garnituren
Wortel Fiji-gember spread € 4,25 
Champignons à la grecque € 4,25
Mozzarella & tomaat € 4,75  
Bietenspread, avocado en walnoten € 4,75     
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Zoete specialiteiten
Slagroomsoezen vanaf € 0,75
Amandel vanille nootjes € 0,90
Luxe gedecoreerde pure, melk & witte chocolade stroopwafeltjes  € 1,35
Mini petit fours assorti € 1,35
Gesorteerde Franse macarons  € 1,60 
Mini eierkoekjes gevuld met slagroom van onze huisbakker € 1,95 
Mini bavaroise gebakjes van aardbei, chipolata & sinaasappel € 2,25
Diverse soorten schepijs met hoorntje (zie “Nostalgische ijskar” pagina 26) € 4,50

Gebak
Petit fours € 3,25
Selectie gebakjes van onze huisbakkerij € 3,35
Diverse vlaaipunten vanaf € 2,65
Diverse gebak vanaf € 3,65
Ambachtelijke appeltaart  € 3,50
Ambachtelijke appeltaart met échte slagroom € 3,95
Aardbeienvlaaitje € 3,50
Vruchtenvlaaitje € 3,50
Mini roomboter appelflap € 1,95
Hollandse roomboter appelflap € 2,95
Roomboter kersenkoek  € 2,95
Tompouce € 2,95

Hartige snacks
Brabants worstenbroodje € 2,95
Saucijzenbroodje € 2,95
Goudse kaasbroodje € 2,95
Beemster kaasbroodje met beenham € 2,95
Frikandelbroodje € 3,50
Unoxbroodje € 3,50

Mini Brabants worstenbroodje € 1,65
Mini saucijzenbroodje € 1,65
Mini Goudse kaasbroodje € 1,65
Mini Beemster kaasbroodje met beenham € 1,65
Mini vegetarisch broodje (kerrie-achtige vulling) € 1,65
Mini frikandelbroodje € 1,95

Borrelhapjes
Luxe notenmix, Goudse kaasbolletjes,  
kaaskoekjes & groentechips van vergeten groente € 1,25 p.p.

Ambachtelijke rundvlees bitterballen – De Jong € 6,95
(per portie à 8 stuks)

Kaasbitterballen   € 6,95
(per portie à 8 stuks)

Bittergarnituur – Ad van Geloven  € 6,95
mini kalfscroquet, frikandel, bami oriëntal,  
crispy chick’n, rundvleescroquet, kaassoufflé  
(per portie à 6 stuks)

Assortiment van jonge en oude kaas, Hollandse kaas-grillworst,  € 5,50
boerenworst en honing-mosterd-dille dressing 
(per portie à 8 stuks)
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Bonbons & chocolade
Boulanger bonbons  € 25,00
Selectie van witte, melk en pure chocoladebonbons,  
gemaakt van de fijnste Belgische Callebaut chocolade 
(per portie 25 st.)

Platte chocolade assorti € 19,95
Selectie van witte, melk en pure chocolade krakelingen, krokantjes, studentenhaver 
gemaakt van de fijnste Belgische Callebaut chocolade 
(per portie 25 st.)

Koeken & cake
Gesorteerde roomboterkoekjes € 0,60
Mini koffiekoeken assorti cranberries, chocolade, roombroodje & kaneelrol   € 1,65
Luxe koffiekoeken € 2,95

Zeeuwse bolussen  € 2,35
Mini Zeeuwse bolussen  € 2,00

Roomboter cake  € 1,40
Chocoladecake € 1,40
Romige cheesecake met een vleugje lemon en brownie   € 1,40
Vegan appel & noten plaatcake   € 1,40
Brownie rocky road met witte chocolade, caramel en noten € 1,40
Indische spekkoek € 1,80
Indische spekkoek pandan € 1,80

Glutenvrij assortiment
Petit pain naturel of meergranen belegd met bijvoorbeeld  
belegen kaas, gegrilde kipfilet of fijne slagersachterham € 4,75
Chocolade brownie € 3,95
Muffin naturel € 3,95
Muffin kersen € 3,95

Vegan assortiment
American cookie donkere chocolade € 1,90
American cookie witte chocolade € 1,90
Mini zoete lekkernijen assorti (gluten/lactosevrij) € 1,50
Zoete lekkernijen tiramisu of limoen & mango (gluten/lactosevrij) € 3,00
Appel & noten plaatcake € 1,40
Jackfruit bitterballen € 7,95
(per portie à 8 stuks)
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Gezamenlijk het glas heffen op uw dierbare kan 
een mooi en passend gebaar zijn, zowel voor als 
na de afscheidsplechtigheid. Hield hij of zij van 
een bepaalde frisdrank? Of juist van een goed glas 
wijn, champagne, speciaal biertje of borrel?  
Geef ons de drank van uw keuze door en wij zorgen 
dat u en uw gasten op het leven van uw dierbare 
kunnen proosten. 

Toosten
                 op het leven!

Alcoholische dranken 
Hertog Jan fles € 2,85 
Hertog Jan Tripel fles € 3,70 
Huiswijn wit, droog of zoet  € 3,70
Huiswijn rood  € 3,70
Huiswijn rosé € 3,70
Overige dranken Prijs op aanvraag 

Speciaal wijnen 
Beauvignac Chardonnay, Cave de Pomerols
Pays d’Oc, Frankrijk € 28,50 per fles  

Appassimento Rosso, Domìni Veneti 
Veneto, Italië € 32,50 per fles  

Riesling, Sebastian Erbeldinger
Rheinhessen, Duitsland € 28,50 per fles 

Mousserende wijnen 
Cava Dominio de Requena brut, Pago de Tharsys 
Utiel Requena, Spanje € 4,25 per glas

Prosecco, De Bernard Cuvée Prestige Millesimato,  
Veneto, Italië (Extra Dry) € 4,00 per glas
 

Dranken 
Koffie – Mocca d’or € 2,30
Thee – Café couture (biologisch) € 2,30
Verse munt-honing thee  € 2,50
Fles (bruis)water 330 ml.   € 2,00
Fles (bruis)water 700 ml.  € 2,50 
Coca-Cola € 2,50
Coca-Cola zero € 2,50
Fanta € 2,50
Sprite € 2,50
Lipton ice tea         € 2,50
Lipton ice tea green      € 2,50
Royal Club appelsap € 2,50
Royal Club bitterlemon € 2,50
Royal Club cassis € 2,50
Royal Club tonic € 2,50
Royal Club ginger ale met verse munt € 2,75
Chocomel € 2,50
Fristi € 2,50
Jus d’orange € 2,50
Pure fruitsappen 
(appel-, sinaasappel- en peren-appelsap) € 3,50
Heineken alcoholvrij € 3,50
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Leveranciers & partners:

transvormatie.nl
Fotografie: Grafisch ontwerp: Druk:

Aanvragen
Graag ontvangen wij minimaal 48 uur voor aanvang van de afscheidsplechtigheid uw wensen op gebied van horeca.  
Zo kunnen we op tijd onze bestellingen doen en de personeelsbezetting afstemmen op uw wensen en gezelschap.

Eigen consumpties
Vanwege de voedselveiligheid en de daaraan verbonden wettelijke regels (HACCP) is het helaas niet mogelijk om eigen 
consumpties mee te brengen en te serveren. Op speciaal verzoek kunnen wij wel specifieke producten voor u inkopen  
bij lokale leveranciers. Voor het voorbereiden en uitserveren van deze producten berekenen wij een serveervergoeding.

Aanvullen consumpties
Blijkt uw gezelschap groter dan verwacht? Geen enkel probleem! Wij kunnen de condoleance desgewenst met diverse 
consumpties aanvullen. U kunt uw wensen over deze aanvulling liefst vooraf met ons bespreken, zodat wij u op de dag 
van de uitvaart kunnen ontzorgen. Dit kan zelfs nog op de dag zelf. Vraag naar de mogelijkheden.

Allergenen
Onze consumpties bevatten diverse allergenen. Met vragen kunt u altijd terecht bij onze horecamedewerkers,  
zij staan u graag te woord.

Contact
Onze Horeca Manager – Luke Rommens staat voor u klaar en denkt graag met u mee: horeca@scbzz.nl of 0164 – 745421. 

Disclaimer
De arrangementen en vermelde prijzen (incl. BTW) hebben betrekking op de uitgave van deze brochure op 1 april 2023. 
Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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