


Bij een goed afscheid horen een gastvrije ontvangst en condoleance.  
Het is onze missie u volledig te ontzorgen. Als u kiest voor De Vier Jaargetijden, 
dan kiest u voor een unieke afscheidslocatie met een warme, serene uitstraling. 
Dankzij de flexibele indeling krijgt u alle ruimte om het afscheid vorm te 
geven zoals u dat wilt. Want het hele gebouw, inclusief terras, staat tot uw 
beschikking. Maar dat is niet het enige bijzondere aan De Vier Jaargetijden. 
U bent namelijk van harte welkom gedurende een compleet dagdeel:  
de ochtend, de middag óf de avond. Hierdoor is er alle tijd om op uw  
eigen manier afscheid te nemen van uw dierbare.  
Bij een uitvaart, helemaal op maat gemaakt, past een persoonlijk horeca 
aanbod. Speciaal voor de gasten van De Vier Jaargetijden hebben wij 
exclusieve arrangementen samengesteld. Onze uitgebreide selectie zoete 
en hartige gerechten kunnen zowel voor als na de plechtigheid geserveerd 
worden. Daarnaast kunt u een keuze maken uit ons aanvullend horeca aanbod. 
Ter inspiratie hebben wij voor u een aantal arrangementen in deze brochure 
weergegeven. Voor een volledig overzicht verwijs ik u naar onze  
Eten & Drinken brochure.  
Had uw dierbare een favoriet gerecht of recept? Dit wordt met liefde door 
onze professionele koks bereid en aan u en uw gasten geserveerd, terwijl 
u herinneringen met elkaar deelt. De zorg en aandacht die u als gast 
mag verwachten, proeft u terug in al onze gerechten die bereid zijn met 
ambachtelijke, lokale en seizoensproducten. Ons bevlogen horecateam  
zorgt dat u zich welkom voelt en dat het u aan niets ontbreekt.  
Vrijwel alles is bij ons mogelijk, graag ontvangen wij van u minimaal 48 uur voor 
aanvang van de plechtigheid uw wensen op gebied van horeca. Zo kunnen we 
op tijd onze bestellingen doen en de personeelsbezetting afstemmen op uw 
wensen en gezelschap. Heeft u vragen? Aarzel dan niet en neem vooral contact 
met mij op via 0164-745424, horeca@scbzz.nl of bespreek uw wensen met uw  
uitvaartverzorg(st)er.

Luke Rommens
Horeca Manager

      Een persoonlijk afscheid 
                          op een bijzondere locatie
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bij de koffie
“Zoet & Hartig”

U en uw gasten worden ontvangen met koffie, thee, (bruis)water  
en een selectie zoete lekkernijen.

• Romige cheesecake met frambozensmaak
• Klassieke brownie met chocoladecrème & gehakte walnoten
• Assortiment van luxe slagroomsoezen zoals chocolade, 

salted caramel & latte macchiato
• Amandel Weespermoppen
• Boterkoek & brownieblokjes
• Platte Belgische Callebaut chocolade

Na het afscheid verzorgen wij warme of koude hartige minibroodjes  
met koffie en thee.

• Brabantse worstenbroodjes
• Saucijzenbroodjes
• Goudse kaasbroodjes 
• Oude Goudse ham-kaasbroodjes 
• Vegetarische broodjes  

bij de koffie “Zoet & Hartig”   € 11,25 p.p.
Inclusief onbeperkt koffie, thee, (bruis)water, zoete lekkernijen  
en twee minibroodjes p.p.

Supplement verse munt / gember-sinaasappelthee met honing € 0,35 p.p.
Supplement frisdranken € 0,55 p.p.
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U en uw gasten worden in alle rust ontvangen met koffie, thee en (bruis)water.  
Daarbij serveren wij vers afgebakken mini maple pecanbroodjes en roombotertwisters  
met banketbakkersroom en chocoladecrème.

Na het afscheid verzorgen wij rijkelijk belegde broodjes, passend bij het seizoen.

Lente – Zomer 
• Wrap gerookte Schotse zalm, kruidenroomkaas & komkommer
• Rozenbroodje wit/bruin met omelet, tomaat & bieslook  
• Sandwich wit/bruin met belegen kaas, slagersachterham,  

komkommer & gemarineerde tomatenspread
• Rozenbroodje wit/bruin met Caesarsalade van gerookte kip,  

oude kaas, gekookt eitje & uitgebakken spek
• Sandwich wit/bruin met oude kaas, appelstroop & walnoten  

Herfst – Winter
• Wrap rundercarpaccio, oude kaas, zongedroogde tomatenreepjes & truffelmayonaise
• Rozenbroodje wit/bruin met omelet, tomaat & bieslook  
• Sandwich wit/bruin met gerookte kipfilet, kerrie-mayonaise & uitgebakken spek
• Rozenbroodje wit/bruin met vissalade van tonijn, gerookte zalm & gekookt eitje
• Sandwich wit/bruin met oude kaas, appelstroop & walnoten  

U kunt dit arrangement aanvullen met een heerlijke kop soep.

bij de koffie “Compleet”   € 13,95 p.p.
Inclusief onbeperkt koffie, thee, (bruis)water en drie broodjes p.p.

Supplement verse munt / gember-sinaasappelthee met honing € 0,35 p.p.
Supplement frisdranken € 0,55 p.p.
Supplement kop soep € 3,50 p.p.

bij de koffie
“Compleet”
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bij de borrel
“Compleet”

Wij ontvangen u en uw genodigden met koffie, thee, (bruis)water  
en een selectie van warme of koude hartige minibroodjes.

• Brabantse worstenbroodjes
• Saucijzenbroodjes
• Goudse kaasbroodjes  
• Oude Goudse ham-kaasbroodjes 
• Vegetarische broodjes  

Na het afscheid verzorgen wij luxe broodjes hamburger en voor  
uw vegetarische gasten bieden wij een mooi alternatief.

• Geroosterd brioche broodje met hamburger, tomaat, augurk,  
gebakken uienringen & twister frietjes

• Vegetarische burger van koningsoesterzwammen, rode kool,  
avocado & twister frietjes  

• Mini oude Goudse kaasstengels & luxe notenmix
• Verse olijvenmix   

bij de borrel “Compleet”   € 19,50 p.p.
Ontvangst met koffie, thee, (bruis) water en twee broodjes p.p. 
Na afloop onbeperkt frisdranken, jus d’orange,  
huiswijnen wit, rood, rosé en Hertog Jan bier.
Hamburger of vegetarische burger naar keuze.

Supplement verse munt / gember-sinaasappelthee met honing € 0,35 p.p.
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“Niemand kijkt hier 
op z’n horloge. 

Er is alle tijd 
voor het afscheid” 

Lonny
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Ieder seizoen heeft zo zijn specifieke kenmerken en verse producten die daar uit voortkomen.  
Wij bieden u seizoensgebonden soepen met bijpassende broodjes. Wenst u liever een andere soep? 
Vraag naar de mogelijkheden.

Lente 
• Gebonden aspergesoep met ei & ham
• Wrap gerookte Schotse zalm, kruidenroomkaas & komkommer
• Rozenbroodje wit/bruin met omelet, tomaat & bieslook  

Zomer
• Gazpacho (koude Spaanse tomatensoep)  
• Rozenbroodje wit/bruin met Caesarsalade van gerookte kip, oude kaas,  

gekookt eitje & uitgebakken spek
• Sandwich wit/bruin met belegen kaas, slagersachterham,  

komkommer & gemarineerde tomatenspread

Vier seizoenen soep & broodjes   € 8,95 p.p. 
Inclusief soep en twee belegde broodjes p.p.
 
Supplement bij de koffie
Inclusief onbeperkt koffie, thee, (bruis)water bij ontvangst en na afloop   € 4,95 p.p.

                Vier seizoenen 
             soep & broodjes
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Ieder seizoen heeft zo zijn specifieke kenmerken en verse producten die daar uit voortkomen.  
Wij bieden u seizoensgebonden soepen met bijpassende broodjes. Wenst u liever een andere soep? 
Vraag naar de mogelijkheden.

Herfst
• Pompoensoep  
• Wrap rundercarpaccio, oude kaas, zongedroogde tomatenreepjes & truffelmayonaise
• Sandwich wit/bruin met oude kaas, appelstroop, walnoten & rucola   

Winter
• Hollandse erwtensoep met rookworst 
• Sandwich bruinbrood, uitgebakken katenspek & grove mosterd

Vier seizoenen soep & broodjes   € 8,95 p.p. 
Inclusief soep en twee belegde broodjes p.p.
 
Supplement bij de koffie
Inclusief onbeperkt koffie, thee, (bruis)water bij ontvangst en na afloop   € 4,95 p.p.

                Vier seizoenen 
             soep & broodjes
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Culinair

Borrelgarnituur

Oud Hollandsch

Nacho’s

Vegetarisch

Hartig Excellent

Mini tosti’s

Overzicht aanvullende  
arrangementen

Streekgenoten

Naast de exclusieve arrangementen, speciaal  
samengesteld voor de gasten van Afscheidslocatie  
De Vier Jaargetijden, bieden wij ook een aanvullend 
horeca aanbod. Ter inspiratie hebben wij hier een  
aantal mogelijkheden voor u weergegeven.  
Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar  
onze Eten & Drinken brochure.
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“Op een 
ongewoon moment,  
met gewone mensen  

een buitengewone 
herinnering 

creëren”
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Gezamenlijk het glas heffen op uw dierbare kan  
een mooi en passend gebaar zijn, zowel voor  
als na de afscheidsplechtigheid. 

Hield hij of zij van een bepaalde frisdrank?  
Of juist van een goed glas wijn, champagne,  
speciaal biertje of borrel? 

Geef ons de drank van uw keuze door en  
wij zorgen dat u en uw gasten op het leven  
van uw dierbare kunnen proosten. 

Toosten
     op het leven!

Dranken 
Koffie – Mocca d’or € 2,10
Thee – café couture (biologisch) € 2,10 
Fles (bruis)water 330 ml € 1,75
Fles (bruis)water 750 ml € 2,50
Coca-Cola € 2,35
Coca-Cola zero/light € 2,35
Fanta € 2,35
Sprite € 2,35
Lipton ice tea € 2,35
Lipton green tea € 2,35
Royal Club appelsap € 2,35
Royal Club bitterlemon € 2,35
Royal Club cassis € 2,35
Royal Club tonic € 2,35

Chocomel € 2,35
Fristi € 2,35
Glas melk € 2,10
Jus d’orange € 2,35
Hertog Jan fles € 2,60
Heineken alcoholvrij € 2,60
Huiswijn wit, droog of zoet € 3,30
Huiswijn rood € 3,30
Huiswijn rosé € 3,30
Cava € 3,95
Overige dranken Prijs op aanvraag 
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Achter elke gerecht schuilt een verhaal, even uniek als ieder mens. 

Had uw dierbare een voorkeur voor een bepaalde keuken  
of kookte hij of zij altijd volgens een beproefd recept?  

Onze professionele koks bereiden met liefde deze maaltijd  
voor u en uw gasten. Herinneringen komen extra tot leven  
bij de geuren en smaken waar uw dierbare zo van hield. 

Vrijwel alles is mogelijk. Deel uw wensen met ons,  
wij denken graag met u mee.

Gerecht
     voor u op maat gemaakt
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Aanvragen
Graag ontvangen wij van u minimaal 48 uur voor aanvang van de plechtigheid uw wensen 
op gebied van horeca. Zo kunnen we op tijd onze bestellingen doen en de personeelsbezetting 
afstemmen op uw wensen en gezelschap. 

Eigen consumpties
Vanwege voedselveiligheid en de daaraan verbonden wettelijke regels (HACCP)  
is het helaas niet mogelijk om eigen consumpties mee te brengen en te serveren.  
Mocht u specifieke wensen hebben voor een meer persoonlijke invulling, dan denken wij graag met u mee.
Op speciaal verzoek kunnen wij wel specifieke producten voor u inkopen bij lokale leveranciers.  
Voor het voorbereiden en uitserveren van deze producten berekenen wij een toeslag.

Horeca
Bij Afscheidslocatie De Vier Jaargetijden is condoleance/ontvangst met horeca verplicht.  
Wij bieden alle genodigden kosteloos (bruis)water aan voorafgaand en na afloop van de plechtigheid.

Allergenen
Onze consumpties bevatten diverse allergenen.  
Met vragen kunt u altijd terecht bij onze horecamedewerkers, zij staan u graag te woord.

Contact 
Onze Horeca Manager – Luke Rommens staat voor u klaar en denkt graag met u mee: horeca@scbzz.nl of 0164-745424

Disclaimer  
De arrangementen en prijzen hebben betrekking op de uitgave van deze brochure op 1 januari 2022.  
Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

24

Vijverzicht

De Omarming

Traditioneel



Afscheidslocatie De Vier Jaargetijden    
Rucphensebaan 95
4706 PH Roosendaal
www.4jaargetijden.nl

Onderdeel van:

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede
Mastendreef 5
4623 RE Bergen op Zoom
0164 - 74 54 24
www.zoomenzegestede.nl      
                                         


