SAMENZIJN | UITVAART
AFSCHEIDSDIENST
Kosten zaalhuur afscheidsdienst

€ 400,00

+ inclusief gebruik van microfoon, beamer en projectiescherm
- begeleiding/besturing zit niet bij de prijs inbegrepen

Professionele geluidtechnicus

€ 225,00

+ met voorbereiding en tijdens de dienst
+ i.s.m. extern professioneel bedrijf

KOFFIETAFELS
Traditionele Koﬃetafel

€ 13,50 p.p

+ Een variatie van luxe harde en
zachte broodsoorten
+ Een ruime keuze aan vleeswaren
+ Zoet beleg
+ Kaas
+ (Room)boter
+ Onbeperkt koﬃe, thee en
melk/chocomel, tijdens en
voorafgaand de koﬃetafel
Eventuele consumpties frisdrank/alcoholische drankjes
zijn op nacalculatie.

Hapjesparade Boostenhof

€ 17,50 p.p

Keuze uit 5 hapjes incl. onbeperkt koﬃe, thee,
melk/chocomel
+ Klein kopje tomatencreme- of champignonsoep
(cappuccino)
+ Sandwich kip
+ Kippepastei geserveerd in een bamboebootje
+ Wrap met zalm en kruidenkaas
+ Kleine kipcocktail
+ Garnalenspies
+ Kipsaté met satésaus
+ Klein puntzakje frites
+ Mini hamburger
+ Verse fruitspies
+ Wrap met krokante kip, sla en hawaiidressing
+ Loempia

Koﬃetafel uit te breiden met:
+ Krachtige bouillon met verse
groenten en balletjes
+ Tomatencremesoep
+ Twee soorten soep
+ Varkenspoulet met champignons
in een heerlijke roomsaus
+ Kippenragout
+ Limburgse vlaa
+ Luxe vlaai
+ Rundvleeskroket
+ Gekookt ei
+ Roerei met spek
+ Meerprijs kannen tafelwater

€ 3,50 p.p
€ 3,50 p.p.
€ 5,00 p.p.
€ 3,75 p.p.
€ 3,75 p.p.
€ 2,25 per stuk
€ 2,75 per stuk
€ 2,00 p.p.
€ 1,00 p.p.
€ 2,50 p.p
€ 2,00 p.p.

Zolang de COVID-19 maatregelen van kracht zijn houden wij ons aan de 1,5 meter en zijn er 20-80 personen toegestaan tijdens de koﬃetafel

Bij het overlijden van een dierbare komen er veel dingen op u af, waaronder het regelen van
het samenzijn na de begrafenis of crematie. Graag nemen wij u deze zorg uit handen.
Uw samenzijn wordt door Boostenhof in alle rust en ruimte verzorgd door vakkundig en
vriendelijk personeel. Alle tafels worden ingedekt met tafellinnen en ﬁjn servies. Dit is zowel
mogelijk in onze zaal, café of op ons overkapt (verwarmd) terras. De temparatuur in de zaal
of het café is aangenaam door goede klimaatbeheersing d.m.v airco en ventilatie.

