Condoleances & koffietafels - - Locatie
Onze locatie heeft een eigen, unieke landelijke sfeer. Uiteraard kunt u
rekenen op onze uitstekende service en gastvrijheid. Zowel een sobere als
uitgebreide koffietafel en een borrel behoren tot de mogelijkheden. In
restaurant De Boschwachter kunnen uw gasten daarnaast – indien gewenst
– ook gebruikmaken van onze restaurantfaciliteiten.
Restaurant de Boschwachter
• Slechts enkel autominuten uit het centrum van Heeze en vanuit het
Crematorium
• Karakteristieke Brabantse langgevel boerderij
• Geschikt voor zowel kleine als grote gezelschappen
(maximaal 150 personen)
• Bij goed weer privé-terras beschikbaar
• Uitstekende keuken
• Ruime eigen parkeergelegenheid

Adresgegevens
Restaurant de Boschwachter
Heezerenbosch 6
5591 TA HEEZE
040-2262161
www.deboschwachter.nl
info@deboschwachter.nl

Condoleances & koffietafel - - Mogelijkheden
Koffietafel A.
€ 10,00 per persoon
Diverse soorten belegde broodjes (hard en zacht) met kaas, achterham,
gerookte zalm en brie
***
Onbeperkt koffie en thee

Koffietafel B.
€ 12,50 per persoon
Diverse soorten belegde broodjes (hard en zacht) met carpaccio, vitello
tonato, tonijnsalde en caprese
***
Onbeperkt koffie en thee

Koffietafel C.
€ 15,00 per persoon
Een soep naar keuze van de chef
***
Diverse soorten belegde broodjes (hard en zacht) met kaas, achterham,
gerookte zalm en brie
***
Onbeperkt koffie en thee

Koffietafel D.
€ 17,50 per persoon
Een soep naar keuze van de chef
***
Diverse soorten belegde broodjes (hard en zacht) met carpaccio, vitello
tonato, tonijnsalade en caprese
***
Onbeperkt koffie en thee

Supplementen koffietafels
Prijzen per persoon
Uw koffietafel is uit te breiden met de volgende producten
Worstenbroodjes € 2,50
Zacht broodje kroket € 2,50
Sandwiches Serranoham, kip en zalm (3 stuks ) € 2,50

Condoleances & koffietafel - - Mogelijkheden Borrel
Borrelhapjes Easy
€ 9,50 per persoon
Items op tafel
Plateau gevuld met serranoham, copp di parma, crostini en smeersel
Nootjesstrooier
Rondgaan met
Huisgemaakte toast met gerookte zalm
Huisgemaakte toast met crème van Heezer geitenkaas
Huisgemaakte toast met roompate
Spies met mozzarella en cherry tomaatjes
Garnalencocktail
Diverse Bittergarnituren

Borrelhapjes Excellent
€ 14,50 per persoon
Items op tafel
Rijkelijk gevulde borrelplank met serranoham, coppa di parma, crostini,
smeersels, diverse kaasjes, olijven, peppadews en gemarineerde
champignons
nootjesstrooier
Rondgaan met
Huisgemaakte toast met gerookte zalm
Huisgemaakte toast met vitello tonato met tonijncreme
Huisgemaakte toast met roompate
Spies met mozzarella en cherry tomaatjes
Garnalencocktail
Gefrituurde scampi
Hoorntje gevuld met ossenworst en truffelmayonaise
Hoorntje gevuld met een mousse van Heezer geitenkaas
Indische mini loempia’s met chilisaus
Diverse Bittergarnituren

Condoleances & koffietafel - - Wensenformulier
Door onderstaand formulier in te vullen, kunt u uw wensen aangeven
Naam contactpersoon
Email adres
Telefoonnummer

:
:
:

Naam van overledene
Datum condoleance
Aantal personen
Aanvangstijd

:
:
:
:

Opstelling ruimte
Familietafel gewenst

: zitten / zit- en stacombinatie *
: ja / nee * ; indien ja aantal personen:

Keuze koffietafel/hapjes :
Wachten met serveren
: ja / nee *
Drankassortiment
:
Buitenlands gedistilleerd : ja / nee *
Bloemen op tafel (klein) : x € 4,00 per stuk. Kleur :
Achtergrondmuziek
: voorkeur genre :
Factuurgegevens
Eventuele opmerkingen

:
:

Wij verzoeken u dit formulier retour te zenden ter bevestiging van de
reservering. Wij verwijzen u naar de uniforme voorwaarden Federatie
Horeca welke gedeponeerd zijn bij de Arrondissementsrechtbank in
Den Haag en door een ieder vrij op te vragen
Akkoord
Handtekening
Datum

:
:

*haal door wat niet van toepassing is

