Bijzonder
Ook als u bijzondere wensen hebt, bent u bij crematorium Rotterdam Hofwijk aan
het goede adres.
Voor de kinderen kan een speciaal hoekje worden ingericht met appelsap, Fristi,
chocomel en kindertraktaties.
Hebt u vegetariërs in uw gezelschap, dan passen we het aanbod op hen aan.
Wilt u iets laten serveren wat u niet bent tegengekomen, zoals advocaat met
slagroom, dimsum of worstenbroodjes? Laat het ons weten, dan zorgen wij
hiervoor.

Adres
Begraafplaats en crematorium Rotterdam Hofwijk
Delftweg 230
3046 ND Rotterdam
Telefoon: 010 – 489 8570
Fax: 010 – 489 8575
Website: www.rotterdam.nl/uitvaart
E-mail: regiehofwijkgw@rotterdam.nl
E-mail: info@crematorium.rotterdam.nl
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de vier condoleanceruimtes, waar u alle tijd hebt om de
condoleances in ontvangst te nemen. Met deze menukaart biedt Hofwijk u de mogelijkheid om dit op geheel
eigen wijze in te vullen. Of het nu een koffietafel is, een
luncharrangement, of een uitgebreide borrel. Alles behoort tot de mogelijkheden.

Koffietafel

Lunch

Hofwijk heeft een uitgebreide koffietafel van de hoogste kwaliteit. Naast verse
klassieke koffie kunt u ook kiezen voor luxe koffiesoorten, zoals de vers gemalen
bonenkoffie, cappuccino, espresso of latte macchiato. Voor de theeliefhebber is er
keuze uit allerlei verschillende smaken. Ook kan er verse warme chocolademelk
worden geserveerd. Natuurlijk kunt u uw gasten hierbij elke gewenste combinatie
van koek of gebak aanbieden. Voor de kinderen is er een assortiment aan snoepgoed. In principe is op aanvraag vrijwel alles mogelijk.

Als u een lunch wilt gebruiken, dan
kan dat natuurlijk ook. U kunt kiezen
uit diverse soorten broodjes met
verschillende soorten beleg, en soep.
Daarbij kunt u kiezen uit diverse
soorten frisdranken en alle mogelijkheden die op de kaart staan op het
gebied van koffie en thee. U kunt ook
kiezen voor een standaard luncharrangement of het uitgebreidere luxe
luncharrangement.

Koffie 				
Vers gemalen koffie 		
Koffie verkeerd 			
Cappuccino 			
Espresso 			
Latte macchiato 			
Alle soorten thee 			
Warme chocolademelk 		

€ 1,95
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 1,95
€ 2,40

Boterbiesje			
€ 0,65
Cake, stroopwafel, boterkoek
€ 1,15
Vers gebakken koek 		
€ 2,25
Chocolaatje 			
€ 0,65
Luxe bonbon 			
€ 1,35
Petit glacé 			
€ 1,15
(bitterkoekje met crème)
Slagroomsoesje 			
€ 0,85
Petitfour 			
€ 2,05
(receptiegebak / balgebak /
klein vierkant gebakje)
Gebak (gesorteerd) 		
€ 2,80
Snoepgoed
prijs op aanvraag

Borrel
Koude dranken 			
(melk, karnemelk, jus d’orange,
grapefruitsap, koude chocomel, Fristi)
Soep met stokbrood 		
Sandwich standaard 		
(kaas/vleeswaren)
Sandwich luxe 			
(brie, filet americain, enz.)
Sandwich vis 			
Broodje standaard 		
(kaas/vleeswaren)
Broodje kroket			
Broodje luxe (brie, filet americain, enz.)
Broodje vis (zalm, paling)
Ambassadebroodje luxe		
Ambassadebroodje vis		
Krentenbol
		
Saucijzenbroodje 			
Kroket 				
Stuk fruit 			

€ 1,95

€ 2,20
€ 3,60
€ 4,75
€ 3,10
€ 4,25
€ 1,50
€ 2,20
€ 1,40
€ 0,75

Arrangement Koffie / thee		

€ 4,50

Arrangement Koffie / thee		

€ 5,50

€ 3,70
€ 1,90
€ 2,90
€ 4,€ 2,20

(2 stuks p.p.) met een standaardbroodje

(2 stuks p.p.) met een luxe broodje
(met garnering; geen vis)

Standaard luncharrangement

Het standaard luncharrangement bestaat
uit twee standaard broodjes of sandwiches,
een glas melk of jus d’orange en een kopje
koffie of thee.

Luxe luncharrangement		

Crematorium Rotterdam Hofwijk biedt ook alle soorten drank voor een borrel.
Diverse soorten frisdrank, bier, wijn, port, sherry, champagne, jenever, cognac,
whisky: alles wat u wenst. U kunt uw favoriete merk opgeven als u dat wilt.
Daarnaast kunt u ervoor kiezen een borrelgarnituur, een warme bittergarnituur,
toastjes of saucijzenbroodjes te laten serveren.

€ 6,50

€ 12,50

Het luxe luncharrangement bestaat uit
een kop soep, twee luxe broodjes, een
glas melk of jus d’orange en een kopje luxe koffie
of thee met een stuk fruit. Graag van tevoren
overleggen over het aantal personen.

Alcoholvrije dranken 		
Bier (flesje) 			
Jenever (glas) 			
Wijn, port, sherry (glas)
incl. pinda’s/borrelnoten		
Cognac, whisky, likeur (fles)
Champagne (fles)

€ 1,95
€ 2,30
€ 2,30

€ 2,95
prijs op
aanvraag
prijs op aanvraag

Zoutjes 				
(luxe zoutjes, pinda’s, borrelnootjes
per persoon)
Borrelgarnituur (koud)		
(3 stukjes kaas/worst per persoon)
Luxe borrelgarnituur (per stuk)
(kaas-worst met garnering)
Luxe toastjes (per stuk) 		
Saucijzenbroodje mini 		
Bittergarnituur 			
(warm, 3 stuks per persoon)

€ 1,30
€ 2,00
€ 1,00
€ 1,90
€ 1,10
€ 1,80

Voor meegebrachte ingrediënten, consumpties
berekenen wij € 1,50 per consumptie
Voor het uitserveren van meegebrachte wijn
berekenen wij € 12,50 per fles

