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condoleance brochure



grote zaal
De grote zaal achter het café op de begane grond 
biedt gelegenheid voor grotere gezelschappen en is 
een geschikte plek voor een condoleance. De zaal 
beschikt naast de sfeervolle ruimte over een groot 
privé terras grenzend aan de weilanden. 
 

 ¶  Beschikt over beamer met 
HDMI & VGA aansluiting

 ¶ Beschikt over geluidsinstallatie 
met aux kabel, microfoon & 
ringleiding

 ¶ Gratis WiFi
 ¶ Privé terras met overkapping 

en heaters
 ¶ Afscheid met kist is mogelijk
 ¶ Privé bar   

Zaalhuur:   
Hele dag   € 400,00  
Halve dag € 250,00  

Capaciteit: 20 tot 120 personen

locatie
Aan de rand van Haarlem bevindt zich ‘t Wapen 
van Kennemerland, uitstekend bereikbaar en met 
gratis parkeergelegenheid.  Vanaf onze locatie heeft 
u een prachtig uitzicht over de weilanden en de 
omgeving van het naastgelegen landgoed Elswout.

Een samenkomst in een van onze sfeervolle 
ruimtes biedt u de mogelijkheid om op een mooie 
manier samen met familieleden en vrienden uw 
dierbare te herdenken en elkaar te steunen. 

Graag bespreken wij met u wat er nodig is om 
er een mooie en persoonlijke bijeenkomst van te 
maken. 
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bovenkamer
Rustige ruimte op de bovenverdieping (bereikbaar 
via een trap) waar u een prachtig uitzicht heeft over 
de weilanden en het achtergelegen bos. We kunnen 
deze ruimte aanpassen naar de wensen van de na-
bestaande en de overledene, van formeel en plech-
tig tot knus en gezellig.  

 
 ¶  Beschikt over scherm met 

HDMI aansluiting
 ¶  Beschikt over geluidsinstallatie 

met aux kabel & microfoon
 ¶  Gratis WiFi
 ¶  Privé terras
 ¶  Privé toiletgroep
 ¶ Privé bar

Zaalhuur:   
Hele dag   € 300,00  
Halve dag € 200,00 

Capaciteit: 10 tot 60 personen



KOFFIE & THEE

Koffie per kan (2 L.) 37,50
Thee per kan (2 L.) 27,50
Overige koffie v.a. 2,70

KOUDE DRANKEN

Pils v.a. 2,60
Speciaalbieren v.a. 4,00
Wijn per fles  v.a. 21,50
Port, Sherry & Vermout v.a. 3,50
Frisdranken 2,50
Verse jus d’orange per glas 3,25
Verse jus d’orange per kan (1 L.) 19,50
Binnenlands gedistilleerd v.a. 2,75
Buitenlands gedistilleerd v.a. 4,75

HAPJES

Gebak van bakkerij Rijkenberg 4,25 p.s.
Luxe noten (10 schaaltjes) 50,00
Kaasstengels (10 schaaltjes) 25,00
Olijven (10 schaaltjes) 25,00
Kaas & worst 1,50 p.s.
Gemengde bittergarnituur 1,00 p.s.

LUNCH

Belegde bolletjes 4,50 p.s.
Luxe belegde broodjes 6,50 p.s.
Broodje kroket 5,00 p.s.
Kroket los 2,50 p.s.
Soep 4,50 p.s.
2 Luxe broodjes & soep 15,00 p.p.

ZAALHUUR

Grote zaal halve dag / hele dag 250 / 400
Bovenkamer halve dag / hele dag 200 / 300
Beide zalen halve dag / hele dag 350 / 550
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