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Kracht om verder te gaan

Kracht om verder te gaan.

Je wordt geboren om lief te hebben, te hopen en te groeien. 

Je ervaart, deelt liefde en leed en neemt afscheid. Afscheid van 

mensen die je dierbaar zijn. 

Wij geloven dat een goed afscheid bijdraagt aan de kracht om 

verder te gaan. Een afscheid vanuit liefde, aandacht en vertrouwen. 

Met alle ruimte voor verdriet, rouw, bezinning en een lach. 

Want iedereen neemt afscheid op zijn eigen manier. Een manier

die helpt met het verlies om te gaan. 

Uitvaartcentrum Echt
Bellekeweg 37
6101 JZ Echt

Uitvaartcentrum Susteren
Kloosterstraat 9
6114 HG Susteren



Dranken
Koffie, thee
Frisdranken (flesje)
Jus d’orange, vruchtensap (flesje)

Alcoholische dranken
Bier (flesje)
Rode wijn, witte wijn
Prosecco

Diverse broodjes
Gesorteerde belegde broodjes
Gesorteerde luxe belegde broodjes: 
(zalm, krabsalade, brie, paté)
Krentenbol met roomboter

Banket
Roomboterkoekjes
Roombotercake
Vlaaipunten
Vlaaipunten met slagroom
Petitfours
Bittergarnituur

Luxe tapas
• Bruschetta met parmaham
• Bruschetta met mozzarella, tomaat en basilicum
• Scampi spiesje gemarineerd in spaanse 

knoflookmarinade
• Sticky Fingers
• Wrap met gerookte zalm
• Wrap met carpaccio en truffel

Mediterraanse tapas
• Chorizo met blauwschimmelkaas
• Gebakken parmaham chips
• Spiesje van tomaat en mozzarella
• Vitello tonnato rolletje
• Sandwich met gerookte zalm
• Spaanse tortilla met salame sopresa veneta

Bovenstaande tapasarrangementen kunnen worden
aangevuld met zoetigheid (mini-vlaaitjes)

Tafelgarnituur
Variatie aan borrelhapjes zoals zoutjes,
kaasstengels, kaas, worst. olijven en cornichons

Tafelgarnituur Luxe
Parmaham, mortedella, truffelsalami, italiaans 
worstje, olijven, cornichons, Amsterdaamse uitjes, 
bourgondische paté, 3 soorten Franse kaas, 
roggebrood en toastjes, stroop en confiture

Koffi  etafel Belleke
Geserveerd op luxe gedekte tafels:
• Twee witte/tarwe broodjes met diverse soorten zaden 

per persoon, croissants, rozijnenbrood en kwarkbrood
• Beleg op schaaltjes: gekookte ham, rosbief,  

rauwe ham, rookvlees, kaas, jam, roomboter,  
witte suiker en kandijsuiker

• Vijf soorten vlaai: abrikozen, kersen, rijste,   
Belgische appel, pudding-kruimel

• Koffie, thee

Koffi  etafel De Loop
Geserveerd op luxe gedekte tafels:
• Soep met stokbrood (groente-, tomaten-, of 

kippensoep)
• Twee witte/tarwe broodjes met diverse soorten zaden 

per persoon, croissants, rozijnenbrood en kwarkbrood
• Beleg op schaaltjes: gekookte ham, rosbief, rauwe 

ham, rookvlees, kaas, jam, roomboter, witte suiker en 
kandijsuiker

• Koffie, thee

Koffi  etafel Ophoven
Geserveerd op luxe gedekte tafels:
• Soep met stokbrood (groente-, tomaten-, of 

kippensoep)
• Twee witte/tarwe broodjes met diverse soorten zaden 

per persoon, croissants, rozijnenbrood en kwarkbrood
• Beleg op schaaltjes: gekookte ham, rosbief, rauwe 

ham, rookvlees, kaas, jam, roomboter, witte suiker en 
kandijsuiker

• Vijf soorten vlaai: abrikozen, kersen, rijste,   
Belgische appel, pudding-kruimel

• Koffie, thee

Informeel samenzijn
Met koffie, thee en koekjes
Met koffie, thee en cake (Informeel of zittend, in 
overleg)
Met koffie, thee en twee belegde broodjes   
per persoon (Informeel of zittend, in overleg)
Met koffie, thee en twee gesorteerde vlaaipunten 
(zonder broodjes) per persoon (Informeel of zittend, 
in overleg)

High Tea (max. 25 personen)

Deze tarieven gelden als supplement bij de arrangementen. 

Bij een koffietafel van minder dan 25 personen wordt € 75 
serveerkosten in rekening gebracht. 

Het uitserveren van eigen consumpties is niet toegestaan. 
Wij houden graag rekening met dieetwensen en allergieën. 
U kunt dit vooraf bij ons aangeven. In overleg passen wij de 
gerechten naar wens aan.

Bovenstaande arrangementen zijn exclusief consumpties. 
Hiervoor kan een koffie/thee-arrangement gekozen worden à 
€ 6,30 of men kan gebruik maken van losse consumpties. 

Alle prijzen zijn per persoon en incl. BTW

Een traditionele en geheel verzorgde Limburgse koffie-
tafel met koffie, broodjes, soep en vlaai. Of gewoon 
een borrel op het leven. De koffietafel, vaak het laatste 
samenzijn na de uitvaart, is de plek om elkaar weer te 
ontmoeten en sterkte te wensen. Om onder het genot 
van een drankje of hapje, samen herinneringen op te 
halen en de inwendige mens te versterken.

Losse consumpties Arrangementen Arrangementen

€ 2,30
€ 2,40
€ 2,40

€ 3,00
€ 3,80
€ 4,20

€ 2,50
€ 3,50

€ 2,20

€ 0,35
€ 1,15
€ 2,50
€ 2,95
€ 2,50
€ 2,25

€ 17,95
€ 6,50

€ 16,75
op aanvraag

€ 8,25

€ 12,50

€ 12,50

€ 17,95

€ 16,75

€ 3,75

€ 7,50

€ 15,75

€ 19,75


