Informatie condoleance: 2022
Bent u opzoek naar een locatie voor een condoleance? Wij nemen bij De Stapperij / ’t Zand Brabants Gastvrij
graag al uw zorgen uit handen en zorgen voor een passend en waardig afscheid.
Basis condoleance:
- 2,5 belegde broodjes
- 1 krentenbol
- Onbeperkt koffie en thee
€ 13.50 p.p.
Standaard condoleance:
Broodjes worden belegd met beleg, sla, tomaat en
komkommer.
- 2,5 belegde broodjes
- 1 krentenbol
- Onbeperkt koffie en thee
€ 14,95 p.p.
Luxe condoleance Triangelbroodje:
2 Triangel luxe belegd met:
- Saladebouquet
- Gevarieerd beleg, gezond, salades, zalm
- Onbeperkt koffie en thee

Luxe condoleance sandwich:
2 sandwiches belegd met:
- Kipfilet met uitgebakken bacon en dressing
- Gerookte zalm met bosui en crème fraîche
- Gezond ham/kaas, ei salade, tomaat,
komkommer
- Onbeperkt koffie en thee
€ 16.65 p.p.
Uitbreidingen:
Soep van de dag
Soepbuffet met
Stokbrood en kruidenboter
Pasteitje met kippenragout
Worstenbroodje
Heerlijke verse Fruitsalade

€ 3.30 p.p.
€
€
€
€

5.15 p.p.
4.90 p.p.
2,25 p.st.
2.65 p.p.

€ 15.70 p.p.

Condoleance borrel:
Voor het aantal personen dat is opgegeven worden zit- en statafels ingedekt en serveren we koffie en thee
vanaf een opgesteld buffet. Tevens serveren we aan tafel alle gangbare drankjes, met uitzondering van
buitenlands gedistilleerd. Op de tafels staan nootjes, zoutjes en belegde minibroodjes (gemiddeld 2 p.p.) We
gaan rond met een bittergarnituur bestaand uit twee keer warm en 1 keer een koud hapje. Dit arrangement
geldt voor twee uur. Na deze twee uur worden de drankjes op nacalculatie berekend.
€ 22.30 p.p.

Prijzen zijn excl Zaalhuur en e.v. techniek:
Lcd scherm
Groot projectie scherm
Beamer

€ 29.15
€ 29.15
€ 29.15

Zaal Schuurherd
Zaal D’n Veurstal

€ 115.50
€ 76.20

Informatie condoleance:
Zaalhuur zonder gebruik van consumpties en/of extra faciliteiten
Zalen bij ’t Zand Brabants Gastvrij
Schuurherd
Schuurherd en Vurstal
Schuurherd, Vurstal en ’t Schop
Schuurherd, Vurstal, ’t Schop en Wagenzaal

± 100 zitplaatsen
± 150 zitplaatsen
± 200 zitplaatsen
± 350 zitplaatsen

’t Zand Brabants Gastvrij biedt u:
-

Grote parkeerplaats (gratis)
Zaalindeling / stoelenplan in overleg met u
Aparte familiekamer

’t Zand Brabants Gastvrij
Bestseweg 52
5688 NP Oirschot
www.zand-oirschot.nl

€ 235,€ 404,25
€ 520,€ 585,-

