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Gastvrijheid 
                     vanuit het hart

Bij een goed afscheid horen een goede ontvangst en condoleance. 
Het is onze missie u volledig te ontzorgen. In onze sfeervolle 
ontmoetingsruimte bieden wij een troostrijke en gastvrije 
omgeving waar u warm wordt ontvangen door ons bevlogen 
horecateam.

Uitvaarten worden steeds persoonlijker vormgegeven, een 
mooie ontwikkeling die wij graag kracht bijzetten. Zo bepaalt u 
zelf hoe lang u en uw gasten bij ons verblijven. Ons uitgebreide 
horeca-aanbod komt tegemoet aan de groeiende behoefte aan 
een afscheid op maat. Voor uw gemak en ter inspiratie hebben 
wij complete arrangementen samengesteld.

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. 

U kunt alles met een gerust hart aan ons overlaten.  
Blijkt uw gezelschap groter dan verwacht? Geen enkel probleem!  
Hierop kunnen wij snel inspelen, zodat het niemand aan iets 
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
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Arrangement “Bij de koffie” € 3,95 p.p. 
Inclusief onbeperkt koffie, thee en (bruis)water.

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

Arrangement
“Bij de koffie”
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bij de koffie
“Zoete lekkernijen”

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

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

bij de koffie “Zoete lekkernijen”   € 5,75 p.p.
Inclusief onbeperkt koffie, thee en (bruis)water.

Supplement verse munt / gember-sinaasappelthee met honing € 0,35 p.p.
Supplement frisdranken € 0,55 p.p.
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bij de koffie
“Zoete lekkernijen”

                  Excellent
• Mini maple pecanbroodjes
• Mini roombotertwisters met banketbakkersroom & chococrème
• Luxe chocolade & vanille-citroen muffins
• Amandel paleisbanket 
• Klassieke brownie met chocolade crème & gehakte walnoten
• Gesorteerde Franse macarons

bij de koffie “Zoete lekkernijen” Excellent   € 6,95 p.p.
Inclusief onbeperkt koffie, thee en (bruis)water.

Supplement verse munt / gember-sinaasappelthee met honing € 0,35 p.p.
Supplement frisdranken € 0,55 p.p.
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bij de koffie
“Hartig”

Een selectie van warme of koude mini hartige broodjes.
Wij serveren twee broodjes p.p.

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

bij de koffie “Hartig”   € 6,95 p.p.
Inclusief onbeperkt koffie, thee en (bruis)water.

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

U kunt dit arrangement uitbreiden met diverse mini tosti’s. 
Meerprijs mini tosti € 2,05 p/st.
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In dit arrangement bieden wij verschillende soorten 
zachte en harde broodjes met bijpassende garnituren.

• Fijne slagersachterham
• Belegen kaas
• Gerookte kipfilet
• Cervelaat
• Franse brie met walnoot & honing-mosterddressing 
• Rauwe ham

Wij serveren twee broodjes p.p.  
U kunt dit arrangement aanvullen met een heerlijke kop soep.

bij de koffie “Broodjes”   € 10,25 p.p.
Inclusief onbeperkt koffie, thee en (bruis)water.

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
“Broodjes”

bij de koffie  

   “Mini Broodjes”  € 7,95 p.p.
Het broodjes arrangement is ook verkrijgbaar in 
een mini variant. Dit kunt u bestellen in combinatie 
met of als aanvulling op bijvoorbeeld het arrangement 
Hartig of Zoete lekkernijen. Deze minibroodjes vormen 
een mooie aanvulling.
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bij de koffie
“Broodjes”

                         Excellent
In dit arrangement bieden wij een mix van zachte en luxe harde broodjes  
met bijpassende garnituren. Wij serveren twee broodjes p.p.

Zachte broodjes
• Fijne slagersachterham
• Gerookte kipfilet
• Belegen kaas
• Franse brie met walnoot & honing-mosterddressing
• Eiersalade

Luxe harde broodjes
• Fricandeau
• Belegen kaas
• Filet Americain
• Tonijnsalade
• Serranoham
• Eiersalade

bij de koffie “Broodjes” Excellent   € 11,75 p.p. 
Inclusief onbeperkt koffie, thee en (bruis)water.

Supplement verse munt / gember-sinaasappelthee met honing € 0,35 p.p.
Supplement frisdranken € 0,55 p.p.
Supplement kop soep € 3,50 p.p.
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Ambachtelijke tosti’s in miniformaat van The Tosti Club.  
Biologisch gedesemd wit brood met Beemster kaas  
die zorgt voor een smeuïg en smaakvol beleg.  

De mini tosti wordt geserveerd in drie smaken:
• Mini tosti ham-kaas
• Mini tosti kaas
• Mini tosti kaas-tomatensalsa 

De mini tosti wordt warm geserveerd, heerlijk voor “bij de borrel”  
of als aanvulling voor “bij de koffie”.

“Mini tosti’s”
Arrangement “Mini tosti’s”   € 4,30 p.p.
2 stuks p.p.

bij de koffie “Mini tosti’s”   € 8,25 p.p.
Inclusief  onbeperkt koffie, thee, (bruis)water en 2 mini tosti’s. 

bij de borrel “Mini tosti’s”   € 13,25 p.p.
Inclusief  onbeperkt huiswijnen wit/rood/rosé, Hertog Jan bier,  
jus d’orange, frisdranken, (bruis)water en 2 mini tosti’s.
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“Hartig”
          Excellent

Een selectie van diverse luxe sandwiches, wraps en rijkelijk  
gevulde quiches passend bij de wisselende seizoenen.

Sandwiches
• Gerookte kip, spek, ei & mosterdmayonaise
• Geitenkaascrème, gemarineerde rode bietjes, rucola & walnoot
• Gerookte zalm met roomkaas, rucola & komkommer

Quiches
• Gerookte zalm, bosui, tomaat & bieslook
• Cherrytomaat, paprika, ui & champignons

Wraps
• Rundercarpaccio, Parmezaanse kaas, pijnboompitten & truffelmayonaise
• Tonijnsalade, zongedroogde tomaatjes, rucola & komkommer

Wanneer u een toast wenst uit te brengen op uw dierbare kunt u dit  
arrangement aanvullen met “bij de borrel”. Wilt u liever verse koffie  
of thee, dan bieden wij als aanvulling arrangement “bij de koffie”.

Arrangement “Hartig” Excellent   € 11,50 p.p. 
3 stuks p.p. 

bij de koffie “Hartig” Excellent   € 15,45 p.p.
Inclusief onbeperkt koffie, thee, (bruis)water en 3 stuks p.p.

bij de borrel “Hartig” Excellent   € 20,45 p.p.
Inclusief onbeperkt huiswijnen wit/rood/rosé, Hertog Jan bier,  
jus d’orange, frisdranken, (bruis)water en 3 stuks p.p.
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Voor onze vegetarische gasten bieden wij een speciaal samengesteld arrangement. 

• Hard broodje met huisgemaakte hummus, zongedroogde tomaat & pijnboompitjes 
• Sandwich geitenkaascrème, gemarineerde rode bietjes, rucola & walnoot 
• Quiche met cherrytomaat, paprika, ui & champignons 

U kunt dit arrangement passend voor het moment van de dag aanvullen  
met “bij de koffie” of kiezen voor een “bij de borrel” arrangement.

“Vegetarisch”

Arrangement “Vegetarisch”   € 11,50 p.p. 
3 stuks p.p. 

bij de koffie “Vegetarisch”   € 15,45 p.p. 
Inclusief onbeperkt koffie, thee, (bruis)water en 3 stuks p.p.

bij de borrel “Vegetarisch”   € 20,45 p.p.
Inclusief onbeperkt huiswijnen wit/rood/rosé, Hertog Jan bier,  
jus d’orange, frisdranken, (bruis)water en 3 stuks p.p.
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“Ik merk hoe 
onze gasten  

op krachten komen  
door samen te eten  

en te drinken,  
terwijl ze herinneringen 

ophalen”

Vanessa

Met onze borrelarrangementen heeft u de gelegenheid om na afloop van de dienst  
in alle rust samen het glas te heffen en herinneringen op te halen. 

• Verse olijvenmix
• Mini oude Goudse kaasstengels
• Luxe notenmix 

Arrangement “Bij de borrel”   € 8,95 p.p. 
Inclusief onbeperkt huiswijnen wit/rood/rosé, Hertog Jan bier,  
jus d’orange, frisdranken en (bruis)water.

Arrangement
“Bij de borrel”
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bij de borrel
“Nacho’s”

Krokante authentieke nacho’s uit de oven.

• Nacho’s 
• Gesmolten cheddar-mozzarellakaas
• Bosuitjes
• Groene & rode jalapeños
• Guacamole dip
• Crème fraîche

bij de borrel “Nacho’s”   € 10,95 p.p. 
Inclusief onbeperkt huiswijnen wit/rood/rosé, Hertog Jan bier,  
jus d’orange, frisdranken, (bruis)water en nacho’s.
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Dit arrangement bestaat uit de volgende borrelhapjes:

• Ambachtelijke rundvlees bitterballen
• Pulled pork bites 
• Knapperige mozzarellasticks
• Truffelmayonaise 
• Verse olijvenmix
• Mini oude Goudse kaasstengels
• Luxe notenmix

bij de borrel “Borrelgarnituur”   € 12,75 p.p. 
Inclusief onbeperkt huiswijnen wit/rood/rosé, Hertog Jan bier, 
 jus d’orange, frisdranken, (bruis)water en 3 hapjes p.p.

bij de borrel
“Borrelgarnituur”
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Houdt u van échte oud-Hollandse hapjes?  
Dan bieden wij smaakvolle koude en warme hapjes, zoals:

• Boerenmetworst
• Oude kaas
• Weckpotje met Amsterdamse uitjes & augurkjes
• Boerenleverworst
• Ambachtelijke rundvlees bitterballen
• Grove mosterd 
• Hollandse groentemix met roomkaas

bij de borrel “Oud Hollandsch”   € 13,25 p.p. 
Inclusief onbeperkt huiswijnen wit/rood/rosé, Hertog Jan bier,  
jus d’orange, frisdranken, (bruis)water en 6 hapjes p.p.

bij de borrel
“Oud Hollandsch”
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Arrangement Streekgenoten is samengesteld uit ambachtelijke  
producten van lokale en regionale leveranciers uit West-Brabant.

Diverse abdijkazen van zuivelboerderij De Driehoek uit Oosterhout:
• Oude Goudse kaas, fenegriek, mosterd & Magdalena (wit schimmel)

Diverse charcuterie van slagerij Van der Borght,  
sinds 1930 een begrip in Bergen op Zoom en omstreken: 

• Gegrild katenspek, Parmaham, boerenworst & serranoham 

Boer, winkel van het land uit Roosendaal,  
gespecialiseerd in verse groenten en fruit:

• Witte & blauwe druiven 
• Noten-vijgen brood

bij de borrel “Streekgenoten”   € 15,25 p.p. 
Inclusief onbeperkt huiswijnen wit/rood/rosé, Hertog Jan bier,   
jus d’orange, frisdranken, (bruis)water, kazen, charcuterie  
en noten-vijgen brood.

bij de borrel
“Streekgenoten”
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bij de borrel
“Culinair”

Voor de fijnproevers bieden wij een culinair arrangement met luxe amuse en  
finger food hapjes gemaakt van verse, lokale en seizoensgebonden producten. 

Luxe koude hapjes:
• Bresaola ham met pasta pesto & pijnboompitjes
• Hollandse garnalen met Japanse mayonaise
• Amsterdamse ossenworst met piccalilly & baby leaves
• Gerookte Schotse zalm met kruidenkaas & vis-eitjes
• Fetakaas met tzaziki & zongedroogde tomaat
• Gerookte makreel met zeewier & biet julienne
• Zeeuws spek op paprika tapenade met mozzarella

Finger food:
• Poke-bowl kip teriyaki met avocado & sojabonen
• Vispalet van rivierkreeft, krabsalade & gerookte zalm 
• Brussels loof met Franse brie & vruchtenconfituur
• Filet Americain "Martino style"
• Wrap gevuld met zuiveldip, abrikoos & cranberry, trio van geitenkaas bonbons 

bij de borrel “Culinair” € 18,50 p.p.  (Verkrijgbaar vanaf 30 personen)

Inclusief onbeperkt huiswijnen wit/rood/rosé, Hertog Jan bier,  
jus d’orange, frisdranken, (bruis)water en 3 hapjes p.p. 

U kunt dit arrangement  
naar wens aanvullen met  
een verfrissend glas cava.
Supplement glas cava   € 3,00 p/st.
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“Iedere gast schenk ik 
een warme glimlach 

en mijn volle aandacht” 

Anne

Ambachtelijk bereide soepen, lekker met ovenvers afgebakken breekbrood, kruiden- en roomboter.  
Wenst u liever een andere soep? Vraag naar de mogelijkheden. 

Heldere groentesoep met soepballetjes € 4,75
Gebonden tomatensoep met soepballetjes € 4,75
Heldere kippensoep met vermicelli € 4,75

Soepen
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Broodjes, sandwiches, quiches en wraps

Zachte en harde broodjes bruin/wit met belegen kaas € 2,75

Zachte en harde broodjes bruin/wit met fijne slagersachterham € 2,85

Zacht broodje rundvleeskroket met mayonaise en/of mosterd € 2,95 

Zachte broodjes met diverse beleg en bijpassende garnituren 
Huisgemaakte hummus, zongedroogde tomaat & pijnboompitjes € 4,00
Cervelaat € 3,05
Rauwe ham € 3,40
Gerookte kipfilet € 3,30

Harde broodjes met luxe beleg en bijpassende garnituren
Fricandeau € 4,25
Serranoham € 4,30
Eiersalade € 4,20
Filet Americain € 4,55
Huisgemaakte hummus, zongedroogde tomaat & pijnboompitjes € 4,35
Tonijnsalade € 4,80

Sandwiches
Sandwich gerookte Schotse zalm met roomkaas, rucola & komkommer € 3,80
Club sandwich met gerookte kip, spek, ei & mosterdmayonaise € 3,80
Sandwich geitenkaascrème, gemarineerde rode bietjes, rucola & walnoot € 3,80

Quiches
Quiche met cherrytomaat, paprika, ui & champignons € 3,95
Quiche met gerookte Schotse zalm, bosui, tomaat & bieslook € 3,95

Wraps
Wrap rundercarpaccio, Parmezaanse kaas, pijnboompitten & truffelmayonaise € 3,95
Wrap tonijnsalade, zongedroogde tomaatjes, rucola & komkommer € 3,95

Speciale broodsoorten
Krentenbol met boter € 2,85
Mini krentenbol € 1,15
Zachte eierkoek € 1,30
Harde eierkoek € 1,35

Glutenvrij assortiment
Petit pain naturel of meergranen belegd met bijvoorbeeld € 3,75
belegen kaas, kipfilet, slagersachterham
Muffin naturel of kersen € 3,60
Chocolade brownie € 3,60
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Hartige snacks
Brabants worstenbroodje € 2,95
Saucijzenbroodje € 2,95
Goudse kaasbroodje € 2,95
Ham-kaasbroodje (met oude Goudse kaas) € 2,95
Roombotertwister met banketbakkersroom & chocolade € 2,95

Mini Brabants worstenbroodje € 1,60
Mini saucijzenbroodje € 1,60
Mini Goudse kaasbroodje € 1,60
Mini ham-kaasbroodje (met oude Goudse kaas) € 1,60
Mini vegetarisch broodje (kerrie-achtige vulling) € 1,60
Mini maple pecanbroodje € 1,60
Mini roombotertwister met banketbakkersroom & chocolade € 1,60

Mini tosti kaas € 2,20
Mini tosti ham-kaas € 2,20
Mini tosti kaas-tomatensalsa € 2,20

Borrelhapjes
Selectie van verse olijven, mini oude Goudse kaasstengels & luxe notenmix € 1,25 p.p.
Gezonde groentemix met dip - Boer, winkel van het land € 1,25 p.p. 

Rundvlees bitterballen - De Jong € 6,25 
per portie à 8 stuks

Bittergarnituur - Ad van Geloven € 6,25 
mini kalfskroket, frikandel, bami oriental, crispy chicken,  
rundvleeskroket, kaassoufflé  
per portie à 6 stuks

Assortiment van blokjes jonge & oude kaas, boerenleverworst  
& boerenmetworst met Franse mosterd € 4,50 
per portie à 8 stuks

Zoete specialiteiten
Slagroomsoezen naturel, chocolade,  
salted caramel, latte macchiato                                                                                                   vanaf € 0,55
Amandel Weespermoppen € 0,75
Mini boterkoek & brownieblokjes  € 0,75
Amandel paleisbanket € 0,85
Luxe chocolade en/of vanille-citroen muffins € 1,15
Gesorteerde Franse macarons € 1,45
Petit fours assorti € 2,55 

Gebak
Appeltaart € 3,35
Appeltaart met slagroom € 3,75
Diverse gebak                                                                                              vanaf  € 3,40
Diverse vlaaipunten                                                                                              vanaf  € 2,50
Hollandse roomboter appel- of kersenflap € 2,95
Mini Hollandse roomboter appel- of kersenflap € 1,95
Tompouce € 2,95
Mini tompouce € 1,95

Bonbons en chocolade 
Boulanger bonbons € 19,50
Selectie van witte, melk & pure chocoladebonbons,  
gemaakt van de fijnste Belgische Callebaut chocolade  
per portie 25 st. 

Platte chocolade € 15,00
Selectie van witte, melk & pure chocolade krakelingen & krokantjes,   
gemaakt van de fijnste Belgische Callebaut chocolade  
per portie 25 st.
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Koeken
Gesorteerde roomboterkoekjes € 0,55
Luxe koffiekoeken € 2,95
Mini luxe koffiekoeken € 2,00

Zeeuwse bolussen € 2,25
Mini Zeeuwse bolussen € 2,00
Zeeuwse bolussen gevuld met banketbakkersroom € 2,50
Mini Zeeuwse bolussen gevuld met banketbakkersroom € 2,25

Selectie van diverse ambachtelijke koeken, gemaakt door onze huisbakkerij van Ravels
Spritsen, bokkenpoten, spritsen met chocolade, mini gevulde koeken,  € 1,90 
Americain cookies chocolade & dubbel chocolade,   
speltkoek chocolade & cranberry 

Cake
Roombotercake € 1,25
Chocoladecake € 1,25
Indische spekkoek € 1,80
Indische spekkoek pandan € 1,80
Romige cheesecake met frambozensmaak € 1,50
Klassieke brownie met stukjes chocolade & walnoten € 1,50

Arrangement
“Voor de jongste gasten”

Voor de jongste gasten hebben wij een kinder arrangement samengesteld, bestaande uit:

• Frisdrank naar keuze
• Kindersurprise
• Kleurplaat met een setje kleurpotloden
• Keuze tussen een Nutella chocolademuffin of poffertjes met poedersuiker

Arrangement “Voor de jongste gasten”   € 4,95 p.p. 
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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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Leveranciers & partners:

de driehoek
  OOSTERHOUT

2015

Abdij kaas

transvormatie.nlFotografie: Grafisch ontwerp: Druk:

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.

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.
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