
 
 

 
*Prijzen vanaf 25 personen, prijzen zijn exclusief de zaalhuur a €250 (boven €2500 geen zaalhuur) 

*U kunt tot 3 dagen voor de dag van reservering het aantal personen kosteloos wijzigen 
* Bij annulering gelden de voorwaarden zoals Horeca Nederland deze heeft opgesteld 

 
  

 

Koffiemaaltijden en condoleance bij de Boschwachter in ’t Mastbos 
 
BROODJES         
  
Belegde broodjes    € 5.50 
Bijvoorbeeld; broodjes met oude kaas, Serranoham, gerookte zalm, krabsalade en vegetarisch 
Warm worstenbrood    € 4.50 
Broodje kroket (eventueel vegetarisch)    € 4.50 
 
KOFFIETAFEL      € 17.50 per persoon 
 
Broodjes wit en bruin, wit volkoren en waldcornbrood, kandijkoek en krentenbrood. 
Jonge en oude kaas, 4 soorten snijwaren en zoet beleg.  
 
BOSCHWACHTERSMAALTIJD    € 22.50 per persoon 
 
Diverse harde en zachte broodjes, tijgerbrood, boerenbrood. 
Jonge en oude kaas, 4 soorten snijwaren, huzarensalade, een gekookt eitje, kippenragout, bloedworst met 
appel en een fruitmand. 
 
Aanvulling op de broodmaaltijden 
Kop soep           € 6.00 
Kroket (eventueel vegetarisch)         € 3.00 
Warm worstenbrood          € 4.50 
 
CONDOLEANCE ARRANGEMENT    € 25 per persoon (arrangement van 2 uur) 
 
De condoleance zal plaatsvinden in de Mastboomzaal of de serre van de Boschwachter in ’t Mastbos. 

Samenzijn met uw dierbaren, familie en vrienden. Napraten en herinneringen ophalen aan de overledene. 

Bij aankomst wordt koffie en thee geserveerd, daarbij etagères met diverse zoete lekkernijen. Na aankomst van 

de directe familie zullen er twee belegde broodjes per persoon worden geserveerd, diverse dranken van ons 

Hollandse bar assortiment - waarbij de keuze wel of geen alcoholische dranken -  met afsluitend een warm 

bittergarnituur geserveerd. De duur van de condoleance is 2 uur. 

Verlenging condoleance per half uur a € 5.00 per persoon, inbegrepen zijn dranken van onze Hollandse bar en 
een extra bittergarnituur. 
 

Voor een afscheidsbijeenkomst en condoleance op maat neemt u vrijblijvend contact met ons op om uw 
wensen door te spreken. 
 
 
N.B. Dieetwensen voor een koffietafel dienen uiterlijk 3 dagen voor de dag van reservering te worden 
doorgegeven, hiervoor wordt € 4.00 per persoon in rekening gebracht. 
 


