Condoleance / koffietafel / samenzijn
Een sterfgeval in de familie is ingrijpend. Om familie, vrienden en
bekenden de mogelijkheid te geven elkaar na de afscheidsdienst te
ontmoeten, bieden wij verschillende mogelijkheden aan. Onder het
genot van een hapje en drankje kunt u samen napraten,
herinneringen ophalen en proosten op het leven.
Diverse mogelijkheden
De mogelijkheden om in een van onze sfeervolle zalen de condoleance te
organiseren zijn zeer uiteenlopend. Of u nu samenkomt in een klein of
groot gezelschap, er wordt veel aandacht besteed aan het moment. U
kunt kiezen voor een compleet arrangement, maar het is ook mogelijk zelf
een arrangement samen te stellen. Van een borrel en een hapje tot een
uitgebreide lunch of diner, we denken graag met u mee.
Landgoed Hotel & Restaurant Carelshaven is geschikt voor condoleances
tot 200 gasten. Ook voor grotere groepen bieden wij u een passende
invulling, doordat wij ons terras kunnen overkappen en verwarmen.
Arrangementen*
Wij hebben twee complete arrangementen voor u samengesteld.
Uiteraard kunt u deze arrangementen naar wens aanvullen met
onderstaande extra’s. Mist u iets of heeft u speciale wensen? Laat het ons
weten, wij denken graag met u mee. *) Minimaal 40 personen.

Klassieke Koffietafel’ à 2 uur - € 15,00 p.p.
Ontvangst met koffie/thee
Luxe belegde broodjes
Luxe belegde sandwiches
Rondgang met een glas dubbel getrokken
runderbouillon en tuinkruiden
(Overige dranken serveren wij op verzoek,
facturering op basis van nacalculatie)

‘Vier het leven’ à 2 uur - € 20,00 p.p.
Onbeperkt drankjes uit ons binnenlands drankenassortiment
Luxe zoutjes en nootjes
Rondgang met 2 warme
en 2 koude hapjes
Arrangement uitbreidingen
Kop soep naar keuze, vraag naar de mogelijkheden
Petit four
Gesorteerd gebak
Twentse Krentewegge
Broodje kroket
Portie ambachtelijke bitterballen (8 stuks)
Portie gemengd bittergarnituur (8 stuks)
Variatie van diverse koude hapjes
vanaf
Plankje Oude Reypenaer kaas en Twentse worst
Supplement binnenlands drankenassortiment (per uur)

€ 6,00
€ 2,50
€ 3,75
€ 2,00
€ 3,00
€ 6,50
€ 8,00
€ 2,00
€ 5,00
€ 5,00

Over Landgoed Hotel & Restaurant Carelshaven
Carelshaven is vlakbij de A35 gelegen en is zeer goed bereikbaar met het
openbaar vervoer. Tevens is er voldoende gratis parkeergelegenheid. We
hebben diverse ruimtes ter beschikking om u en uw gasten de
gelegenheid te geven herinneringen op te halen aan de overledene.
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