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Zorg rondom afscheid
Voor een persoonlijke begeleiding met aandacht voor uw wensen!

NA HET AFSCHEID NEMEN NA HET AFSCHEID 
NEMEN
Na het afscheid nemen is het fijn om met elkaar te 
zijn, rustig na te praten, samen verdrietig te zijn, 
herinneringen op te halen en eventueel een toost uit 
te brengen op het leven dat uw dierbare leefde. In 
samenwerking met Facility Uitvaart Service doen we er 
alles aan om dit zo goed mogelijk voor u te verzorgen. U 
kunt dit doen in een ongedwongen sfeer in één van onze 
sfeervolle condoleanceruimtes. Om een indruk te krijgen 
van de sfeer ga naar www.uitvaartcoppens.nl

De catering die verzorgd kan worden tijdens het 
algemeen afscheid, het condoleren na afloop van een 
uitvaart, is enorm veranderd ten opzichte van vroeger. 
Koffie en cake kunt u nog steeds bestellen, maar er is veel 
meer mogelijk, passend bij het moment van de dag. Alles 
wordt iedere dag met zorg bereid door één van onze 
regionale leveranciers.

In deze brochure ziet u het ruime assortiment, waaruit u 
een keuze kunt maken, die het best bij u past. 
Heeft u een allergie, speciale dieetwensen of wilt u iets 
aanpassen? Aarzel dan niet dit kenbaar te maken aan uw 
uitvaartbegeleider. 

Wij denken graag met u mee over alternatieven.

Indien u dit wenst kunnen wij eventueel produkten inkopen 
bij uw lokale leverencier (bakker). Voor de voorbereidingen 
en het serveren hiervan berekenen wij een kleine toeslag. 
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Zorg rondom afscheid
Voor een persoonlijke begeleiding met aandacht voor uw wensen!

Arrangement 
“Kinderen”
Voor de jongste gasten hebben we een speciaal 
arrangement. Dit bestaat uit een flesje met 
smaak naar keuze en een donut.Tevens krijgen 
ze een kleurboekje en een setje kleurpotloden.

Per persoon   € 3,55

Voor de kinderen is er een speelhoekje in de 
condoleanceruimte.
 

Arrangement
“Basis”
Onbeperkt koffie/thee, met koekje en tafelwater. 

Per persoon   € 4.05
Incl. frisdrank  € 4,55

DRANKEN
Koffie met koekje  € 2,05

Thee met koekje   € 2,05

Frisdrank    € 2,40

Jus d’orange    € 2,35

Bier (Hertog Jan flesje)  € 2,60

Bier (alcohol vrij)   € 2,60 
Wijn rood, wit of rosé (glas) € 3,25

Prosecco of Cava (glas)  € 3,90

Andere dranken zijn eventueel mogelijk,                
vraag het ons gerust.

Wij schenken geen alcohol onder 18 jaar.
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Zorg rondom afscheid
Voor een persoonlijke begeleiding met aandacht voor uw wensen!

Arrangement 
“Zoete Hapjes” 
Diverse verse mini zoete lekkernijtjes: petit 
four, petit glace, mini bokkenpootjes, mini 
vanillenootjes, luxe bonbons en chocolaatjes. 

Inclusief onbeperkt koffie, thee en tafelwater. 

Per persoon (3 items)  € 6,40
Incl. frisdrank  € 6,90

Arrangement 
“Hartige Hapjes” 
Mini saucijzenbroodje, mini worstenbroodje, 

mini kaasbroodje (eventueel warm). 

Inclusief onbeperkt koffie, thee en tafelwater. 

Per persoon (2 items) € 7,60
Incl. frisdrank  € 8,10

Arrangement 
“Mix van Zoet & Hartig”   
Diverse verse mini zoete lekkernijtjes: petit four, petit glace, mini bokkenpootjes, 
mini vanillenootjes, luxe bonbons en chocolaatjes. Mini saucijzenbroodje,  
mini worstenbroodje, mini kaasbroodje.  

Inclusief onbeperkt koffie, thee en tafelwater.  

Per persoon (4 items) € 8,70
Incl. frisdrank  € 9,20
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Zorg rondom afscheid
Voor een persoonlijke begeleiding met aandacht voor uw wensen!

Arrangement 
“Broodjes” 
Lekkere verse zachte mini broodjes (bruin & wit), 
rijkelijk belegd met diverse vleeswaren en kaas. 
Inclusief onbeperkt koffie, thee en tafelwater.

Per persoon (2 items) € 10,45 
Incl. frisdrank  € 10,95 

Grote broodjes  € 11,80
Incl. frisdrank  € 12,30

Arrangement 
“Luxe Broodjes”
Verschillende luxe verse mini broodjes, rijkelijk 
belegd met diverse vleeswaren, kaas en salades. 
Inclusief onbeperkt koffie, thee en tafelwater. 

Per persoon (2 items) € 11,45 
Incl. frisdrank  € 11,95 

Grote broodjes  € 12,80

Incl. frisdrank  € 13,30
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Zorg rondom afscheid
Voor een persoonlijke begeleiding met aandacht voor uw wensen!

Arrangement 
“Luxe Hapjes” 
U kunt ook kiezen voor het arrangement ”Luxe Hapjes”   
Dit bestaat uit diverse luxe hapjes.

Per persoon  (4 hapjes)   € 8,40  
(consumpties zijn op nacalculatie).
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Zorg rondom afscheid
Voor een persoonlijke begeleiding met aandacht voor uw wensen!

“Er is veel mogelijk, passend 
bij het moment van de dag.”
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Zorg rondom afscheid
Voor een persoonlijke begeleiding met aandacht voor uw wensen!

Arrangement 
“Borrel moment”
Blokjes kaas, schijfjes worst, olijven, borrelnootjes en 
zoute koekjes.

Per persoon    € 4,65
Consumpties zijn op nacalculatie

Dit arrangement is vooral ideaal als het afscheid 
wat later op de dag is of in de avond. 

Speciale wensen
Soms is er iets dat zo doet herinneren aan uw 
dierbare dat men de wens heeft dit als aandenken 
aan iedereen aan te willen bieden tijdens het 
condoleren: ijsjes, trekdrop, bonbons, gekleurde 
snoepsleutels of roomboterkoekjes, noem 
maar op. Bij bijzondere wensen denken wij 
graag met u mee. Bespreek dit samen met uw 
uitvaartbegeleider.

U kunt ook kiezen om na de dienst samen het 
glas te heffen uit respect voor uw dierbare en om 
zodoende zijn of haar leven te vieren door een 
“Proost moment“ te houden. U weet zelf welk 
drankje het beste daar bij past. 

U kunt dit moment eventueel voorzetten met 
onderstaand arrangement.
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Zorg rondom afscheid
Voor een persoonlijke begeleiding met aandacht voor uw wensen!

Arrangement 
“Brabantse Koffietafel”
Dit bestaat uit diverse verse broodsoorten, krentenbrood, mini eierkoekjes, mini koffiekoeken, peperkoek, 
diverse verse vleeswaren, kaas, zoetwaren, Brabantse roomboter en vers fruit.

Onbeperkt koffie, thee, jus d’orange, melk en tafelwater. 

Per persoon  € 16,40

Incl. frisdrank € 16,90

(minimaal 20, maximaal 40 personen)

U kunt dit arrangement eventueel nog uitbreiden met:

Mini Brabants worsten- en/of saucijzenbroodjes (eventueel warm)

Per persoon  € 1,50

Kop soep (Tomaten-, Groenten- of Kippensoep)

Per persoon  € 3,40

Uiteraard kunnen we in overleg de samenstelling 

aanpassen aan uw wensen.
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Zoete Lekkernijen
Roomboter cake   € 1,10 

Koffiekoeken   € 2,75 mini € 2,05

Appelflappen   € 2,80 mini € 2,05

Brownies   € 2,80 mini € 1,60

Pecannotenkoek  € 2,85 mini € 2,10

Carrot cake   € 3,35 mini € 1,60

Mini vanille nootje   mini € 1,60

Muffin    € 2,95 mini € 2,20

Gebak (diverse soorten)  € 3,25 mini € 2,85

Bossche bol   € 3,25 mini € 2,20

Kersenflap met slagroom € 2,85 

Brabantse boterham  € 2,80 

Appelpunt   € 3,15 

Appelpunt met slagroom € 3,45 

Petit Fours   € 2,70 met afb. + € 0,35

Mini vruchtenvlaaitjes  € 2,55

Petit Glacee   € 1,60

High Tea gebakjes  € 2,90

Krentenbol   € 1,75 mini € 1,45

Eierkoek   € 1,70 mini € 1,45

Bonbon    € 0,70

Smoothie 250 ml  € 2,50

Bokkenpoot    mini € 1,60
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Broodjes
Verse broodjes, rechtstreeks van de warme bakker en 
belegd met heerlijke vleeswaren, kaas of salades.

Kaas   € 3,30 

Oude Kaas  € 3,45 

Ham   € 3,35 

Carpaccio  € 3,30 

Brie   € 3,80 

Filet Americain  € 4,00 

Gerookte zalm  € 5,80 

Krabsalade  € 5,05 

kruidenkaas  € 3,70 

Paté   € 3,70 

Eiersalade  € 3,60 

Kip-kerriesalade  € 3,75 

Tonijnsalade  € 5,05 

Rosbief   € 3,85 

Cervelaat  € 3,40 

Kipfilet   € 3,50 

Ardennerham  € 3,70 

Gezond   € 4,30 

Sandwich    mini € 3,35

Gesorteerd beleg € 3,80   mini € 3,25

Hartige Lekkernijen
Worstenbroodje   € 2,80  mini € 1,60
Saucijzenbroodje € 2,80  mini € 1,60
Bacon/kaasbroodje € 2,80  mini € 1,60
Kaasbroodje  € 2,80  mini € 1,60
Sandwiches    mini € 3,35

Blokjes kaas, schijfjes worst ( p.p.)   € 2,55
Borrelnootjes en zoute koekjes ( p.p.)  € 1,85

Blokjes kaas, schijfjes worst, olijven, borrelnootjes 
en zoute koekjes. (p.p.)    € 4,65

Soep
Soep is lekker op ieder moment. Zowel rond lunchtijd als 
aan het einde van de middag.

Tomaten-, groenten- of kippensoep  € 3,25
Stokbrood met kruidenboter   € 0,60
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Zorg rondom afscheid
Voor een persoonlijke begeleiding met aandacht voor uw wensen!

Afscheidscentrum Oud Gastel: 
Veerkensweg 4, 4751 CS Oud Gastel

Op onze locatie te Oud Gastel kunt u gebruik maken van een sfeervolle aula voor maximaal 80 personen.    
       

Tevens kunt u hier de condoleance met catering laten verzorgen voor maximaal 40 personen.     

Eigen Consumpties
Met ingang van 1 januari 2015 zijn de vernieuwde wettelijke regels (HACCP) in werking getreden. 
Dit maakt het niet meer mogelijk om zelf meegebrachte consumpties uit te serveren.

Disclaimer
De prijzen en de arrangementen hebben betrekking op 2020. 
Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Afscheidscentrum Roosendaal: 

De Meeten 42, 4706 NG Roosendaal

Op onze locatie te Roosendaal kunt u gebruik maken van een 
sfeervolle aula voor maximaal 80 personen. 

Tevens kunt u hier de condoleance met catering laten 
verzorgen voor maximaal 80 personen. 


