CONDOLEANCE – HEEMSTEDE

Ook in verdrietige tijden zijn wij er voor u.
We verzorgen samen met u, in een ongedwongen en informele sfeer, een mooi afscheid van uw
dierbare.
We hebben een aantal arrangementen voor u samengesteld, waaruit u een keuze kunt maken.
In een persoonlijk gesprek horen wij graag uw wensen en adviseren wij over alle mogelijkheden.
Alle recepties vinden plaats in onze mooie en sfeervolle serre, waar u in een informele sfeer samen
komt. Van 25 gasten tot 125 gasten, tussen 10:00 tot 17:00 uur bent u van maandag t/m vrijdag,
van harte welkom op onze mooie en centraal gelegen locatie in Heemstede.
De Konijnenberg ligt recht tegenover de ingang van wandelbos Groenendaal aan de Herenweg
33 in Heemstede. Voor de deur en langs de gehele Herenweg kunt u gratis parkeren.
CONDOLEANCE A duur 1 uur €10 pp

vanaf 30 gasten

2 kopjes zwarte koffie of Simon Levelt thee
chocolade brownie blokjes
zoete pannenkoek rolletjes
CONDOLEANCE B duur 1 uur €15 pp

vanaf 30 gasten

2 x koffie of thee deluxe; keuze uit capuccino, latte macchiato, espresso, koffie verkeerd,
Chai Latte, Simon Levelt thee, verse munt- of gemberthee
hartige wrap rolletjes en zoete pannenkoek rolletjes
brownie carrees met karamel en noten
CONDOLEANCE C duur 1 uur €20 pp

vanaf 30 gasten

receptie drank arrangement; onbeperkt frisdranken, koffie, thee, huiswijnen, bier van de tap,
binnenlands gedestilleerd
1 zacht bolletje divers belegd (bv kaas-komkommer, carpaccio, achterham, tonijnsalade)
1 broodje rundvlees kroket met mosterdmayo
CONDOLEANCE D duur 1 uur €24.50 pp

vanaf 30 gasten

receptie drank arrangement; onbeperkt frisdranken, koffie, thee, huiswijnen, bier van de tap,
binnenlands gedestilleerd
2 luxe belegde mini broodjes of luxe sandwiches (bv gerookte zalm, carpaccio van ossenhaas,
tonijnsalade, boerenbrie/pesto, parmaham en truffelmayo)
2 borrelgarnituur hapjes
glaasje romige venkelsoep

è EXTRA: u kunt alle arrangementen uitbreiden met: een zacht luxe belegd bolletje €3.95
per stuk, broodje met oma bob rundvlees kroket € 3,95, bitterbal €1 per stuk, minikroketje
geitenkaas, gamba, of bospaddenstoel €1.50 per stuk
è VERLENGING: u kunt alle arrangementen naar keuze verlengen met
30 minuten – supplement €5 pp of 60 minuten – supplement €10 pp

Graag adviseren wij u in uw wensen en keuzes in een persoonlijk gesprek met eigenaar Marco
Uitendaal. Alle arrangementen zijn in onze agenda in een kort tijdsbestek te reserveren voor uw
gezelschap.

Op telefoonnummer 023-5848096 van maandag t/m zondag van 12:00 tot 21:00 uur zijn wij
telefonisch bereikbaar of mail ons met uw wensen naar info@dekonijnenberg.nl ovv Condoleance
arrangement, dan nemen wij direct contact met u op.

