
 
 
 
 

Condoleance 
 
Condoleance lunch arrangement € 24,50 per persoon 
Condoleance borrel arrangement € 27,50 per persoon 
 
 
Een passend afscheid waarbij wij u volledig ontzorgen in een rustige, groene omgeving. U kunt 

gemakkelijk een keuze maken uit onze twee condoleance arrangementen. Mocht u speciale wensen 

hebben dan bespreken we graag de mogelijkheden. 

 
Condoleance lunch arrangement 
Gedurende 2 uur serveren wij onbeperkt dranken uit ons drankassortiment, bestaande uit frisdrank, 
vruchtensap, koffie en thee. 
 
Daarnaast serveren wij een aantal kleine gerechten die deels worden uitgelopen en deels worden 

gepresenteerd op etagères.  

 

De lunch bestaat uit: 

 Een drinksoepje, bijvoorbeeld een tomatenbouillon met fijne tuinkruiden 

 Combinatie van luxe broodjes, Tunnbröd en sandwiches met 

o Vis, bijvoorbeeld huisgerookte zalm of dun gesneden kabeljauw 

o Vlees, bijvoorbeeld pastrami of rauwe ham 

o Vegetarisch, bijvoorbeeld kaas met eiersalade of gegrilde groente met tapenade 

 Bladerdeeg hapje 

 
Condoleance borrel arrangement 
Gedurende 2 uur serveren wij onbeperkt dranken uit ons drankassortiment, bestaande uit frisdrank, 
vruchtensap, bier, huiswijn, koffie en thee. 
 
Op de (sta-)tafels plaatsen wij tapasplanken met:  

 Rauwe ham en salami 

 Oude en jonge kaas 

 Brood met tapenade en aïoli 

 Huisgemarineerde olijven 

Daarnaast gaan wij rond met bitterballen en bladerdeeghapjes. Wij gaan uit van 3 hapjes per persoon. 

 
Natuurlijk houden wij rekening met voedselallergieën en vegetarische of veganistische voorkeuren. 
Geef deze tijdig aan ons door zodat wij hier optimaal rekening mee kunnen houden. 
 
 
Overige informatie 
U kunt bij ons terecht voor een condoleance vanaf 30 personen. 
 
Een arrangement is op basis van 2 uur. Wij werken met verse seizoen producten, hierdoor kan 
bovenstaande invulling licht afwijken van wat er op de dag van de bijeenkomst geserveerd wordt. 
 
Naast de prijs van het condoleance arrangement brengen wij locatiekosten in rekening, deze zijn 
afhankelijk van de groepsgrootte en de benodigde ruimten. 
 
Bent u geïnteresseerd in een condoleance op maat, neem dan contact met ons op via 024 355 39 49 
of info@landgoedbrakkesteyn.nl. Ook wanneer u de uitvaartdienst op Landgoed Brakkesteyn wilt 
laten plaatsvinden. 


