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Alles op één locatie

Waarom kiezen voor een samenzijn in een van 
de horecaruimtes van Crematoria Twente? 
Omdat u na de plechtigheid in een ontspan
nen sfeer kunt napraten, op dezelfde locatie. 
Omdat uw gasten niet eerst in de auto hoeven 
te stappen om elkaar ergens anders weer te 
ontmoeten. Omdat u de catering helemaal zelf 
kunt bepalen. Omdat u in uw eigen behaaglij
ke privéruimte alle tijd heeft om verhalen en 
herinneringen uit te wisselen met uw gasten. 

Horeca faciliteiten bij 
Crematoria Twente
Van een kopje koffie bij de kist tot een borrel in het bos: bij Crematoria Twente bepaalt u zelf 
welk type catering past bij de uitvaartplechtigheid van uw dierbare. Om u op weg te helpen, 
hebben wij een aantal suggesties opgenomen in bijgaande cateringlijst. We nodigen u van 
harte uit om uw eigen wensen kenbaar te maken. In overleg is er heel veel mogelijk.

Horecaruimtes

Een samenzijn voorafgaand aan en/of na 
afloop van een plechtigheid draagt bij aan een 
waardig afscheid, passend bij de overledene. U 
kiest zelf de setting. Crematoria Twente heeft 
daarvoor verschillende gelegenheden, waaron
der bijvoorbeeld: 

• Afscheidslounge Salut in Borne biedt uit
zicht over de weilanden en heeft een mooi 
terras waar u op een informele manier 
afscheid kunt nemen, bijvoorbeeld met een 
glaasje bubbels rond de kist.

• Aula De Lijster in Enschede is geschikt voor 
groepen tot 350 personen. De bijbehoren
de gastenkamer heeft verschillende zitjes 
en biedt uitzicht op de binnentuin. 

• Alle locaties bieden familiekamers met een 
intieme huiskamersfeer die geschikt zijn 
voor afscheid in kleine kring. 

• Een buitenplechtigheid in Enschede kan 
worden afgesloten met een samenzijn in 
het groen. Wij zorgen voor gevulde pick
nickmanden met bijvoorbeeld een lunch, 
borrel of high tea.

Alle horecaruimtes van Crematoria Twente zijn 
eigentijds en sfeervol ingericht met natuurlijke 
materialen, zachte kleuren en verse bloemen. 
Ze bieden uitzicht over tuinen, weilanden, 
het bos of een park. Bij mooi weer slaat u de 

deuren open naar het terras. Eventuele muziek 
is uiteraard die van uw eigen keuze.

U en uw gasten zullen zich welkom voelen en 
in alle rust kunnen napraten.

Omdat u respectvol en hartelijk wordt ontvan
gen. 

Wij werken uitsluitend met kwaliteits
producten van regionale leveranciers. Uw wen
sen zijn daarbij leidend. Wilt u Haagse hopjes 
of Groninger koek bij de koffie of een Twents 
kaasplankje bij de borrel omdat de overlede
ne daar zo van hield? Of wilt u een foodtruck 
laten komen voor na de plechtigheid? Wij 
gaan graag met u in gesprek om de uitvaart zo 
persoonlijk mogelijk te maken.



KOFFIE- EN THEE MOGELIJKHEDEN

KOFFIE- EN THEE ARRANGEMENT
Dit arrangement is inclusief onbeperkt koffie en thee, prijs p.p. € 5,45

Al onze arrangementen zijn gebaseerd op een verblijf van één uur in een van onze gastenkamers.
Bij verlenging van het verblijf in de gastenkamer worden extra drankjes op nacalculatie berekend. 

Het koffie- en thee arrangement is te combineren met onderstaande lekkernijen. Ook zijn er  
diverse borrelmogelijkheden, deze zijn terug te vinden onder het borrelarrangement. 

De prijzen van onderstaande producten en arrangementen zijn per persoon, de keuze uit het soort  
drankenarrangement (koffie- en thee of borrel arrangement) zit hier niet bij inbegrepen. 

AANVULLINGEN OP UW KOFFIE- EN THEE ARRANGEMENT 

VAAK GEKOZEN COMBINATIES
ASSORTIMENT CAKE
Het assortiment cake bestaat uit 4 soorten, smaken zijn seizoensgebonden (1 p.p.)  € 1,80 

KRENTENWEGGE
Echte Twentse krentenwegge besmeert met roomboter (1 p.p.) € 2,95

2 STANDAARD BROODJES 
Ruim assortiment van dagverse zachte bruine en witte broodjes met diverse soorten beleg, o.a. achterham,  
jonge kaas en standaard gegarneerd met ijsbergsla en een frisse dressing (2 broodjes p.p.) € 7,50

2 LUXE BROODJES 
Ruim assortiment van dagverse zachte bruine en witte broodjes met diverse soorten luxe beleg,  
waaronder brie, zalm, filet americain en gegarneerd met o.a. sla, tomaat en dressing (2 broodjes p.p.) € 10,40

TO SHARE, ASSORTIMENTEN VOOR OP TAFEL
Alle onderstaande arrangementen bestaan uit diverse items die verdeeld worden over de tafels of in  
buffetvorm worden gepresenteerd. Zo kunnen uw gasten zelf kiezen wat ze lekker vinden. 

ZOETE LEKKERNIJEN 
Assortiment zoete lekkernijen zoals bijv. bonbons, crème hoorntjes, truffels
(2 items  p.p. op tafel gepresenteerd) € 3,50

LUXE HARTIG
Assortiment van verrassend belegde wraps, sandwiches, focaccia’s en minibroodjes
(3 items p.p. op tafel gepresenteerd) € 11,25

HIGH TEA
Assortiment van kleine petit fours, brownies, sandwiches, kipwraps, zalmwraps, scones met jam en  
clotted cream en bonbons (op tafel gepresenteerd) € 16,25

UITGEBREID LUNCHBUFFET
Een gevarieerd aanbod van onder andere luxe belegde harde en zachte broodjes, een kop  
tomaten – of groentesoep, een kroket of andere warme snack naar keuze en kannen met jus ‘d orange.  
Vanaf 15 personen, in buffetvorm gepresenteerd (1 soort soep per 15 personen te bestellen) € 19,95



KOEK & TAART, PER STUK
Assorti roomboterkoekjes  € 0,75
Luxe koek (diverse soorten) € 2,70
Petitfour classic € 2,90
Assorti gebak (slofjes, vlaai, appelgebak etc.) € 3,65
Slagroomgebak  € 3,65
Glutenvrije muffin € 2,25

DIVERSE BROODJES, PER STUK
Diverse soorten belegde standaard broodjes € 3,75
Diverse soorten belegde luxe broodjes € 5,20
Diverse luxe mini-broodjes € 3,70
Krentenbol € 2,65

WARME BROODJES, PER STUK
 Half Broodje Heel Broodje
Saucijzenbroodje € 2,15 € 3,80
Kaasbroodje € 2,15 € 3,80
Broodje Van Dobben kroket (rund)  € 4,40
Broodje Van Dobbenkroket (vega)  € 4,40
Broodje beenham met honing mosterd  € 5,00
Broodje gehaktbal  € 5,80

SOEP, PER KOP
Tomatensoep met ballen € 7,20
Groentesoep met ballen € 7,20
Seizoensoep € 7,70
(vanaf 15 personen per soort soep)

Alle soepen worden geserveerd met vers gebakken breekbrood en kruidenboter.

KINDERARRANGEMENT
Voor kinderen hebben we een speciaal kinderarrangement. Dit arrangement bestaat uit 1 broodje met beleg  
naar keuze (hagelslag of kaas), een pakje/flesje drinken, een snoepzakje en een klein speeltje.  
Dit wordt in een leuke kids box verpakt. € 8,80

POFFERTJES
Heerlijke poffertjes, zelf te versieren met stroop en/of poedersuiker    p.s. € 3,50

BORRELMOGELIJKHEDEN

BORRELARRANGEMENT
Inclusief diverse soorten frisdrank, jus d’orange, bier en wijn, koffie en thee naar behoefte, prijs p.p. € 9,70

Zie ons uitgebreide assortiment op onze website. 
Al onze arrangementen zijn gebaseerd op een verblijf van één uur in een van onze gastenkamers.  
Bij verlenging van het verblijf in de gastenkamer worden extra drankjes op nacalculatie berekend. 

Uw borrelarrangement kunt u zelf verder aanvullen met onderstaande suggesties.

AANVULLINGEN OP UW BORREL ARRANGEMENT 

TO SHARE, ASSORTIMENT VOOR OP TAFEL
Chips/zoutjes en olijven-mix op tafel (p.p.) € 2,50

KAAS EN WORST PLANK
Plankje geserveerd met stukjes jong belegen kaas, diverse soorten worst en een gehaktballetje.
Prijs per persoon (vanaf minimaal 15 personen) € 3,20
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TAPAS PLANK
Plankje geserveerd met diverse tapas waaronder olijven, peppadew, en diverse ham-, kaas- en worst soorten. 
Prijs per persoon (vanaf minimaal 15 personen) € 4,60

HAPJES OM MEE ROND TE GAAN BIJ DE BORREL (KOUD)
HAPJE A
Mix van diverse hapjes bestaande uit gevuld eitje, gehaktballetje, stokbroodje brie, cherrytomaatspies,  
kalkoenspies, kipspies, quiche, komkommer/roomkaas, cervelaatrolletje/roomkaas, prijs per stuk  € 1,25

HAPJE B
Mix van diverse hapjes bestaande uit partybroodje zalm, partybroodje filet americain, kipwrap, zalmwrap,  
quiche, partybroodje forel, kaas/peppadew, kip/kreeftspies, pasteitje tonijn, prijs per stuk € 1,40

HAPJE C 
Diverse partybroodjes belegd met forel, brie, serranoham, bolletje salade, zalm, enz., prijs per stuk € 1,95

Alle koude hapjes worden op schaal geserveerd, afname van minimaal 40 stuks, combineren is mogelijk.
HAPJES OM MEE ROND TE GAAN BIJ DE BORREL ( WARM)
Van Dobben bitterballen (rund), per stuk, rund  € 1,10
Gemengd bittergarnituur (mix van diverse gefrituurde hapjes), per stuk € 1,00
Mini quiche (diverse vers afgebakken bladerdeeghapjes), per stuk € 1,25
Bitterballen (vega) € 1,10

DIVERSE SNACKS
Frikandel € 2,80
Van Dobben vega kroket € 3,25
Kaassoufflé € 2,80
Van Dobben kroket € 3,15
Gehaktbal uit de jus € 4,85

Diverse extra snacks en overige mogelijkheden op aanvraag. 

WERELD- EN STREEKGERECHTEN

UUT TWENTE
Bornse maatjes, per stuk € 3,10
Twentse kroketten, per stuk € 3,25
Twentse bitterballen, per stuk  € 1,20
Kozak € 2,80

VAN ONZE ZUIDERBUREN
Limburgse vlaai, per punt € 2,80
Warme Brabantse worstenbroodjes, per stuk € 3,20
Warme Brabantse mini worstenbroodjes, per stuk € 1,40

UIT HET VERRE OOSTEN
Pandan cake, per stuk € 1,70
Spekkoek, per stuk € 1,30
Lemper, per stuk € 3,30
Vietnamese loempia met saus, per stuk  € 2,40 
Grote loempia met saus, per stuk € 3,90
Pasteitjes, per stuk  € 3,30
Risoles  € 3,30

Prijswijzigingen voorbehouden.


