
The new fox  Menu 1: Menu 2: ( gelinkt aan onze dagschotels ) 

Rouwmaaltijden tot 110 personen      

 - Aperitief naar keuze €3.00p.p. - Aperitief naar keuze €3.00p.p. 

  (porto, sherry, pineau,  martini, wijn)  (porto, sherry, pineau,  martini, wijn) 

Het leven is niet altijd plezier en feesten maar kan     

ook hard zijn. Het staat ieder mens te wachten:     

De plechtige uitvaart. - Broodmaaltijd  €12.50p.p. - Verse groentensoep. 

  (assortiment picolo’s, sandwiches, en  - Hoofdgerecht van de dag 

Ter nagedachtenis van de overledene houden  graanbroodjes  (zie dagschotels-kaart) €14.00p.p 

vele families traditioneel een koffietafel of   (belegt of niet) met kaas, ham,    

warme maaltijd. Ook daarvoor kunt u bij ons   vlees-en vissalade) - Gebak €4.50p.p. 

terecht. Sereen en vol respect wordt u   + Assortiment natte koeken  (met de klant samenstellen) 

onthaald met uw familie en vrienden.      

 - Koffie of thee €2.00p.p. - Koffie of thee €2.00p.p. 

Wij zorgen steeds voor de gepaste tafelschikkingen.     
Alle andere details worden specifiek naar uw Totaal eten: €12.50p.p. Totaal eten: €18.50p.p. 

wensen aangepast Totaal drank: €5.00p.p. Totaal drank: €5.00p.p. 

     

 

 
 

 
Andere dranken tijdens de rouwmaaltijd worden 

per consumptie aangerekend vanaf  
€ 2 per consumptie. 

Likeuren en sterke dranken vanaf € 5.5 
 

Andere variaties betreffende rouwmaaltijden zijn  
mogelijk en worden  

samen met de klant besproken. 
  

 
Andere dranken tijdens de rouwmaaltijd worden 

per consumptie aangerekend vanaf  
€ 2 per consumptie. 

Likeuren en sterke dranken vanaf € 5.5 
 

Andere variaties betreffende rouwmaaltijden zijn  
mogelijk en worden  

samen met de klant besproken. 
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Beste klanten 
  

We stellen u van het volgende op de hoogte:  
 

- Op – en schoonmaakkosten worden 
aangerekend. Deze zijn nettoprijzen.  
Op drank wordt er 21 % en bij eten wordt er 
12 % gerekend.  
 
Dank u voor uw begrip the new fox 

 
Menu 3 

 
Menu 4 

€3.00p.p. Aperitief naar keuze  €3.00p.p. Aperitief naar keuze  

 (porto, sherry, pineau,  martini, wijn)  (porto, sherry, pineau,  martini, wijn) 

    
Menu €25.00p.p. Pate van de chef met ajuinjam en toast Menu 45.00p.p. Garnalencocktail  

 ***  *** 
 Parelhoen met groentenkrans en  Lamskroon met warme groenten 
 aardappelkroketten  en aardappelgratin  
 ***  *** 

 Gebak   Gebak 

 (met de klant samenstellen)  (met de klant samenstellen) 

    
€2.00p.p. Koffie of thee  €2.00p.p. Koffie of thee  

    
Totaal eten: €25.00p.p. Totaal eten: €45.00p.p. 

Totaal drank: €5.00p.p. Totaal drank: €5.00p.p. 

 
Andere dranken tijdens de rouwmaaltijd worden 

per consumptie aangerekend vanaf  
€ 2 per consumptie. 

Likeuren en sterke dranken vanaf € 5.5 
 

Andere variaties betreffende rouwmaaltijden zijn  
mogelijk en worden  

samen met de klant besproken. 
 
 

 
Andere dranken tijdens de rouwmaaltijd worden 

per consumptie aangerekend vanaf  
€ 2 per consumptie. 

Likeuren en sterke dranken vanaf € 5.5 
 

Andere variaties betreffende rouwmaaltijden zijn  
mogelijk en worden  

samen met de klant besproken. 
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