Eten & drinken

Dienstverlening met zorg
SCB Zoom –en Zegestede is als geen ander gespecialiseerd in het verzorgen van condoleances
voor grote en kleine groepen genodigden. Wij ontvangen u en uw gasten graag in een van onze
sfeervolle ontmoetingsruimtes. U kunt naar eigen behoefte gebruik maken van deze ruimtes.
Zowel het tijdstip als de duur van het samenzijn bepaalt u zelf. Op het gebied van horeca biedt
Zoom –en Zegestede u veel mogelijkheden. U kunt kiezen uit onze complete arrangementen of
zelf een arrangement samenstellen. Met al uw wensen kunt u bij ons terecht.
Omdat wij het belangrijk vinden dat de uitvaart - en daarmee specifiek ook de horeca – zoveel
mogelijk aansluit bij de wensen van de overledene en nabestaanden, bent u van harte welkom
voor het in detail bespreken van uw wensen. U kunt hiervoor rechtstreeks contact met mij
opnemen opnemen via 0164-745424, horeca@scbzz.nl of via uw uitvaartverzorg(st)er. Samen
met onze professionele horeca medewerkers staan wij voor u klaar en denken wij graag met u
mee.
Luke Rommens
Manager Horeca

Arrangementen

“Bij de Koffie”

Bij alle koffie arrangementen serveren wij
koffie, thee en (bruis)water naar behoefte.

“Bij de Koffie”

€ 3,95 p.p.

Koffie, thee en (bruis)water naar behoefte
Incl. frisdrank

€ 4,45 p.p.

Bij de Koffie

“Zoete lekkernijen”
Dit arrangement bestaat uit verschillende zoete lekkernijen
en is geschikt voor ieder moment van de dag. Wij verzorgen
roomboter en chocolade cake mét stukjes chocolade, mini
muffins, mini eclairs, smaakvolle friandises, Belgische truffels
en lokale Boulanger bonbons.
€ 5,25 p.p. (€ 5, 75 p.p. inclusief fris)

Bij de Koffie

“Hartig”
Houdt u van hartige broodjes? Kies dan
voor ons hartige arrangement. Een variatie
van warme of koude mini saucijzenbroodjes,
échte Brabantse worstenbroodjes, smeuïge
Goudse kaasbroodjes en ham-kaasbroodjes.
Wij serveren twee mini hartige broodjes p.p.
€ 6,75 p.p. (€ 7,25 p.p. inclusief fris)

Bij de Koffie

“Broodjes”
In ons broodjes arrangement vindt u verschillende soorten
broodjes hard en zacht, rijkelijk belegd met diverse
vleessoorten en jong belegen kaas. U kunt dit arrangement
naar wens aanvullen met een heerlijke kop soep of een zoete
snack. Bij dit arrangement serveren wij twee broodjes p.p.
€ 8,95 p.p. (€ 9,45 p.p. inclusief fris)
Meerprijs kop soep € 2,95 p.p.

Arrangementen

“Bij de borrel”

Met onze borrelarrangementen heeft u de
gelegenheid om na afloop van de dienst,
in alle rust samen het glas te heffen. Wij
serveren bier (Jupiler fles), witte, rode en
rosé huiswijnen, jus d’orange, frisdranken
en (bruis)water naar behoefte.

“Bij de borrel”

€ 8,95 p.p.

Het Bij de Borrel arrangement
bestaat uit een selectie van
luxe zoutjes, kaasstengels, maiscrackers,
mexicaantjes en notenmix.

Bij de borrel

“Borrelgarnituur”
Het Borrelgarnituur arrangement bevat een selectie van luxe
zoutjes, kaasstengels, maiscrackers, mexicaantjes, notenmix
en overheerlijke rundvlees bitterballen met Franse mosterd.
Daarnaast worden luxe borrelhapjes (Cas Spijkers selectie)
geserveerd, gevuld met chorizo, groente, tomaat-mozzarella en
gamba.
€ 12,50 p.p. (4 hapjes p.p.)
Incl. bier (Jupiler fles), witte, rode en rosé huiswijnen,
jus d’orange, frisdranken en (bruis)water.

Bij de borrel

“Tapas”
Voor de tapas liefhebber bieden we het
Tapas arrangement aan, bestaande uit
smaakvolle koude en warme hapjes zoals
zoete dadels omwikkeld met gerookte
bacon, olijven, tortilla aardappelreepjes,
mild gekruide en gegrilde Spaanse worstjes,
butterfly (krokante garnalen) met chilisaus
en een spiesje van chorizo, zongedroogde
tomaat, mozzarella en basilicum.
€ 12,95 p.p. (6 hapjes p.p.)
Incl. bier (Jupiler fles), witte, rode en rosé
huiswijnen, jus d’orange, frisdranken en
(bruis)water.
Meerprijs glas cava € 2,95 p.p.

Bij de borrel

“Culinair”
Het culinair arrangement bestaat uit verschillende luxe
hapjes zoals vitello tonato (kalfsvlees met tonijnsalade),
gevulde pasteitjes met filet Americain, vegetarische wraps
met humus, punt paprika en balsamico, rundercarpaccio met
pijnboompitten, Parmezaan en kappertjes en met knoflook
gekruide scampi spiesjes.
€ 17,95 p.p. (4 hapjes p.p.)
Incl. bier (Jupiler fles), witte, rode en rosé huiswijnen,
jus d’orange, frisdranken en (bruis)water

Belegde broodjes, wraps en zoete broodsoorten
Zachte en harde broodjes bruin/wit met ham en/of kaas
Zacht broodje rundvlees kroket met mayonaise of mosterd
Broodje gezond
Sandwich

€ 2,85
€ 2,95
€ 4,25
€ 3,95

Wraps assortiment
Variatie van gerookte Schotse zalm, jong belegen kaas, filet Americain, tonijn, kipfilet en beenham

€ 3,65

Assortiment broodjes luxe belegd
€ 4,15
Broodjes selectie van rosbief, oude kaas, fricandeau, filet Americain, Serranoham, Franse brie en runderrookvlees
Mini roomboter broodjes
Variatie van chocoladebroodjes, croissants en rozijnenbroodjes

€ 1,00

Krentenbol met boter
Mini krentenbol

€ 1,85
€ 0,95

Glutenvrij assortiment
Petit Pain naturel of meergranen
Belegd met bijvoorbeeld jong belegen kaas, slagers achterham, zalm –of beenham salade

€ 3,05

Muffin naturel of kersen
Chocolade brownie

€ 3,05
€ 3,05

Soepen
Ambachtelijk bereide soepen, lekker met vers afgebakken brood en kruidenboter. Liever een andere soep?
Vraag naar de mogelijkheden.
Heldere groentesoep met soepballetjes
Heldere kippensoep met vermicelli
Gebonden tomatensoep met soepballetjes

€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95

Hartige Snacks
Brabants worstenbroodje
€ 2,95
Saucijzenbroodje
€ 2,95
Goudse kaasbroodje
€ 2,95
Ham-Kaas broodje (met oude Goudse kaas)
€ 2,95
Mini Brabants worstenbroodje
€ 1,55
Mini saucijzenbroodje
€ 1,55
Mini Goudse kaasbroodje
€ 1,55
Mini ham-kaas broodje (met oude Goudse kaas)
€ 1,55
Warme mini bladerdeeghapjes
€ 1,85
gevuld met zalm, kalkoen-kerrie, ham-kaas en gehakt 					
per portie à 2 stuks

		

Borrelhapjes
Gesorteerde luxe zoutjes en notenmix

€ 1,00

Bitterballen – Mora
per portie à 8 stuks

€ 3,95

Bittergarnituur – Mora
per portie à 8 stuks

€ 4,25

Assortiment van blokjes jonge en oude kaas, worst en Franse mosterd
per portie à 8 stuks

€ 4,25

Luxe borrelhapjes – Cas Spijkers selectie van chorizo, groente, tomaat-mozzarella en gamba
per portie à 4 stuks

€ 4,20

Zoete specialiteiten
Slagroomsoesjes
Mini roomboter appelflap
Hollandse appelflap
Kersenflap
Petitfour assortiment
Selectie van Italiaanse petitfours en Wener petitfours

€ 0,55
€ 1,90
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,45

Gebak
Appelpunt
Appelpunt met slagroom

€ 3,30
€ 3,80

Diverse gebak vanaf

€ 3,40

Diverse vlaai vanaf

€ 2,40

Bonbons & Truffels
Boulanger bonbons
Selectie van witte, melk en pure chocolade bonbons gemaakt van de fijnste
Belgische chocolade van Callebaut ± 25 st.

€ 18,75

Truffels 255 gr.
€ 15,00
Overheerlijke cacao truffels met een volle smaak, gemaakt van Belgische chocolade.
Selectie van verschillende smaken zoals roasted coffee, salty caramel, pure & simple en forest fruits ± 25 st.

Koeken & Cake
Roomboterkoekje
€ 0,50
Roombotercake
€ 1,20
Chocoladecake
€ 1,20
Indische spekkoek
€ 1,80
Luxe koffiekoeken
€ 2,95
Luxe koffiekoeken mini
€ 1,95
Diverse soorten ambachtelijke koeken
€ 1,60
Spritsen, kokosmakronen, krakelingen, boterpunten, gevulde koeken, stroopwafels en bokkenpootjes		

Koffietafel op maat
Wij verzorgen voor u graag een “koffietafel op maat”. U kunt deze geheel naar wens samenstellen met keuze
uit bijvoorbeeld diverse broodsoorten, zoete mini croissantjes, rozijnen –en chocoladebroodjes. Verschillende
soorten beleg zoals verse vleeswaren, kaassoorten en diverse zoetwaren. Ook onze ambachtelijk bereide
soepen zoals heldere groente- kippensoep of gebonden tomatensoep behoren tot de mogelijkheden.
U kunt een koffietafel naar wens uitbreiden met bijvoorbeeld een hartige snack zoals een rijkelijk gevulde
rundvleeskroket of een warm afgebakken saucijzenbroodje, maar ook vers gesneden fruit of een Hollandse
appeltaart met slagroom behoren tot de mogelijkheden. Onze Manager Horeca staat voor u klaar en denkt
graag met u mee.

Dranken
Koffie Mocca d’or
Thee
(Bruis)water
Coca cola
Coca cola light
Fanta
Sprite
Royal Club Cassis
Royal Club Appelsap
Royal Club Tonic
Royal Club Bitterlemon
Chocomel
Fristi
Jus d’orange

€ 2,00
€ 2,00
€ 1,95
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,35

Voor de

jongste
gasten
Speciaal voor de jongste gasten hebben we een
arrangement samengesteld bestaande uit een frisdrank
naar keuze, twee mini donuts, een kleurplaat en een
setje kleurpotloden.
€ 3,95 p.p.

Jupiler bierfles
Huiswijn wit, droog of zoet
Huiswijn rood
Huiswijn rosé
Cava
Jonge jenever Bols
Oude jenever Bols
Witte port Calem
Rode port Ruby Calem
Sherry medium dry Sandeman
Sherry dry seco Sandeman
Overige bieren
Overige wijnen, Champagnes
Overige alcoholische dranken

€ 2,50
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,95
€ 3,10
€ 3,10
€ 3,10
€ 3,10
€ 3,10
€ 3,10
Prijs op aanvraag
Prijs op aanvraag
Prijs op aanvraag

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
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.

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen

ZOOM- EN ZEGESTEDE
Mastendreef 5
4623 RE Bergen op Zoom
0164-745424
www.zoomenzegestede.nl

