Condoleances

Condoleance
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. Landgoed Hotel &
Restaurant Carelshaven is gelegen vlakbij de A35 en is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Tevens is er voldoende gratis parkeergelegenheid en zijn we rolstoelvriendelijk ingericht. We hebben
diverse ruimtes ter beschikking om u en uw gasten de gelegenheid te geven herinneringen op te halen aan
de overledene.
De mogelijkheden om in één van onze zalen de condoleance te houden zijn zeer uiteenlopend. Of u nu
samenkomt in een klein of groot gezelschap, er wordt veel aandacht besteed aan het moment.
U heeft de keuze uit verschillende sfeervolle zalen, waaronder onze Serre-Restaurant, Tuinzaal,
Gelagkamer en Van der Worp kamer. Deze locatie is gelegen in een prachtige omgeving en geschikt voor
condoleances tot 200 gasten. Ook voor grote groepen bieden wij u een passende invulling, doordat wij ons
terras en tuin kunnen overkappen en verwarmen. Wij bieden u verschillende arrangementen, welke in
overleg naar uw wens aangepast kunnen worden.
Condoleance arrangement Delden
(2 uur)
Ontvangst met koffie/ thee
Luxe belegde broodjes en sandwiches
Rondgang met een glas dubbel getrokken runderbouillon en tuinkruiden
(overige dranken serveren wij op verzoek, facturering op basis van nacalculatie)
€12,00 per persoon

Condoleance arrangement Carelshaven
(2 uur)
Ontvangst met koffie/ thee en een petit four
Onbeperkt drankjes uit ons binnenlands drankenassortiment
Luxe zoutjes en nootjes
Rondgang met 2 warme en 2 koude hapjes
€20,00 per persoon
(supplement €5,00 per extra uur)

Condoleances

Een heerlijke lunch
De voortreffelijke keuken van Landgoed Hotel & Restaurant Carelshaven is in de wijde omgeving bekend.
Of u nu heerlijk wilt lunchen, gebruik wenst te maken van een High Tea of wilt genieten van culinaire
buffet, bij ons bent u aan het juiste adres. Om u alvast een goede indruk te geven van verschillende opties
hieronder een aantal mogelijkheden.

Lunch Delden

Lunch Carelshaven

(v.a. 5 personen)
Soep van de dag
Luxe belegde broodjes en sandwiches
met diverse soorten vleeswaren,
kaassoorten en gerookte zalm
Hartige snack
Selectie handfruit van het seizoen
Inclusief koffie, thee, vruchtensap en melk
(overige drankjes op basis van nacalculatie)

(v.a. 20 personen)
Vanaf buffet gepresenteerd:
Soep van de dag
Saladebuffet met rauwkostsalade
en twee samengestelde salades
Selectie broodsoorten uit eigen oven, bestaande
uit:
wit- en bruinbrood, diverse bolletjes,
krentenbrood, suikerbrood, etc.
Keuze uit diverse soorten
vleeswaren en kaassoorten
Huis gerookte zalm
Hartige snack
Selectie handfruit
Inclusief koffie, thee, vruchtensap en melk
(overige drankjes op basis van nacalculatie)

€ 20,00 per persoon

€ 27,50 per persoon

Lunch Twickel
Ontvangst met Champenoise
Voorafgaande smaakvolle amuses
Een samengestelde 3-gangen lunch
Een kopje koffie of thee ter afsluiting geserveerd met huisgemaakte lekkernijen en friandises
Onbeperkt tafelwater op iedere tafel
(overige drankjes op basis van nacalculatie)
€ 44,00 per persoon

Condoleances

Een High Tea
Wanneer u iets anders wenst dan een lunch kunnen wij onze High Tea van harte aanbevelen. In
ongedwongen sfeer genieten van heerlijke soorten thee en verschillende zoete- en hartige lekkernijen. De
High Tea kan aan tafel geserveerd worden maar ook in buffetvorm.
Uiteraard zijn alle mogelijkheden aan te passen en uit te breiden naar uw wensen.

High Tea Carelshaven
Traditionele scones, muffins en cup cakes
Marmelades, lemon curd en clotted cream
Huisgemaakte lekkernijen, koekjes en friandises
Sandwiches huis gerookte zalm
Sandwiches komkommer roomkaas
Rustiek broodjes kaas en vleeswaren
Groente quiche
Bladerdeegkussentjes
Verschillende soorten thee

