Op een ongewoon moment, met gewone mensen,
een buitengewone herinnering creëren.
Voor u ligt de brochure van onze bijzondere en unieke afscheidslocatie De Vier Jaargetijden.
Zoals u van ons mag verwachten, staan uw persoonlijke wensen hoog in het vaandel. We maken
het mogelijk dat het afscheid van uw dierbare naar eigen wens ingevuld, ervaren en beleefd kan
worden.
Door het beschikbaar stellen van het gehele gebouw inclusief ons terras in complete dagdelen,
hoeft er niemand ''op de klok te kijken''. U heeft de tijd en de privacy om uw dierbare op uw eigen
manier te herdenken. Er kan zowel in de ochtend, middag als avond gebruik gemaakt worden van
alle faciliteiten van De Vier Jaargetijden.
Naast het reguliere horeca aanbod biedt De Vier Jaargetijden u ook een aantal bijzondere
arrangementen en dranken exclusief voor deze afscheidslocatie. Van een ontvangst met vers
afgebakken roomboterbroodjes tot en met mediterrane scampi’s na afloop, er is veel mogelijk.
Voor een volledig overzicht van ons horeca aanbod, verwijs ik u graag naar onze brochure
''Eten & Drinken''.
Ons team maakt het mogelijk dat u in alle rust afscheid kunt nemen. Onze focus ligt hierbij op
service en gastvrijheid.
We staan voor u klaar.
Luke Rommens
Manager Horeca

“Exclusieve thee melanges”
In ons assortiment bieden we zes verschillende melanges, naast de bekende
verse groene munt. In iedere melange zitten verschillende soorten verse en
gezonde kruiden, € 2,85.

“Even Ontspannen”

“In Balans”

appelmunt, slaapmutsje,
citroenmelisse

groene munt, basilicum,
pepermunt

“Natuurlijk Zetje”

“Winterrust”

citroentijm, echinacea, pepermunt

groene munt, echte salie

“Goed Buikgevoel”

“Morgenfris”

pepermunt, citroenmelisse, venkel

marokkaanse munt, appelmunt,
onsterfelijkheidskruid

“Speciale koffies”
De echte koffie liefhebber zal tot rust komen met zijn favoriete kopje koffie.
Precies goed voor hem gezet.
Espresso
Café crème
Cappuccino
Koffie verkeerd
Warme chocomel
Latte Macchiato
Iced Latte

€ 2,25
€ 2,30
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,95

Bij alle beschreven arrangementen kunnen we speciale koffies en exclusieve
theemelanges verzorgen tegen een meerprijs van € 1,00 p.p.
Maximaal groepen van 30 personen.

Bij de Koffie

“Compleet”
U en uw gasten worden ontvangen met een kopje koffie, thee en (bruis)water en een variatie van vers afgebakken mini
chocoladebroodjes, croissants en rozijnenbroodjes. Na afloop verzorgen wij koffie, thee en (bruis)water naar behoefte,
aangevuld met een selectie van Italiaanse en Wener petitfours en diverse belegde mini broodjes*, zoals:
- Mini desembroodjes belegd met brie, honing, walnoten en mesclune
- Wraps met slagersachterham, verse roomkaas, frisse komkommer en cherrytomaat
- Ruitbroodjes rijkelijk belegd met verse tonijnsalade, ei en rucola
€ 12,50 p.p. (€ 13,00 p.p. inclusief frisdrank)
U kunt dit arrangement naar wens aanvullen met een heerlijke kop soep. Meerprijs kop soep € 2,95 p.p.
(*belegde broodjes wisselen per seizoen)

Bij de Koffie

“Zoet en Hartig”
Dit arrangement bestaat uit een combinatie van zoete lekkernijen en hartige snacks en is geschikt voor ieder moment van
de dag. Wij ontvangen u en uw gasten met koffie, thee en (bruis)water en serveren hierbij verschillende zoete lekkernijen,
zoals roomboter- en chocoladecake mét stukjes chocolade, mini muffins, mini eclairs, smaakvolle friandises, Belgische
truffels en lokale Boulanger bonbons.
Na afloop verzorgen wij een variatie van warme of koude mini saucijzenbroodjes, échte Brabantse worstenbroodjes,
smeuïge Goudse kaasbroodjes en ham-kaasbroodjes. Wij serveren twee mini hartige broodjes per persoon inclusief koffie,
thee en (bruis)water naar wens.
€ 10,45 p.p. (€ 10,95 p.p. inclusief frisdrank)

Bij de Borrel

“De Vier Jaargetijden”
Wij ontvangen u en uw gasten met een kopje koffie, thee en (bruis)water en
serveren hierbij een variatie van warme of koude mini saucijzenbroodjes, échte
Brabantse worstenbroodjes, smeuïge Goudse kaasbroodjes en ham-kaasbroodjes
(twee mini broodjes p.p.).
Na afloop kunt u samen het glas heffen. Wij serveren een selectie van luxe zoutjes
en notenmix en schenken daarbij bier (Jupiler), witte, rode en rosé huiswijnen, jus
d’orange, frisdranken en (bruis)water naar behoefte.
U kunt eveneens met uw gasten genieten van Yakitori kipsaté met stokbrood en
kroepoek of scampi’s in look met foccacia mediteranea (Italiaans platbrood).
€ 18,95 p.p.
U kunt dit arrangement naar wens aanvullen met een verfrissend glas cava.
Meerprijs glas cava € 2,95 p.p.

Seizoensgebonden

“Soep”

Ieder seizoen heeft zo zijn specifieke kenmerken en verse producten die daar uit
voortkomen. Wij bieden u seizoensgebonden soep met bijpassend garnituur. Liever een
andere soep? Vraag naar de mogelijkheden.

Lente

Gebonden aspergesoep - wrap met slagersachterham, ei, verse roomkaas en cherrytomaat
- mini ruitbroodje rijkelijk belegd met verse tonijnsalade, ei en rucola.
Zomer
Witlofsoep - mini belegd desembroodje met zalmsalade, tomaat en mesclune
- wrap met jong belegen kaas, slagersachterham en frisse komkommer.
Herfst
Ossenstaartsoep - wrap met rundercarpaccio, oude kaas, kappertjes
- mini desembroodje belegd met brie, honing, walnoten en mesclune.
Winter
Hollandse erwtensoep met rookworst - boerenbrood/roggebrood, katenspek en Franse
mosterd.
Soep en mini belegde broodjes € 8,75 p.p.

“Bier en wijn”
Speciale bieren

per fles

Amstel Radler
Hoegaarden wit
Liefmans Fruitesse
Leffe Bruin

€ 2,75
€ 3,25
€ 3,50
€ 3,50

Speciale wijnen

per glas

Luis Felipe Edwards, Gran Reserva
Chili, Casablanca Valley Chardonnay

€ 5,25

Luis Felipe Edwards, Gran Reserva
Chili, Colchagua Valley Carménère

€ 5,25

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
horeca medewerkers. Zij staan u graag te woord.

Contact

Voor een completer overzicht van ons horeca aanbod, verwijzen wij u graag naar onze
brochure ''Eten & Drinken''. Onze Manager Horeca, 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 2019. Aan de informatie in deze
brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Afscheidslocatie De Vier Jaargetijden
Rucphensebaan 95 | 4706 PH | Roosendaal
www.4jaargetijden.nl
Onderdeel van Stichting Crematoria en Begraafplaatsen
Zoom- en Zegestede | www.zoomenzegestede.nl

