
Samen
eten en drinken
bij een afscheid

Karel Boddenweg 5, 5044 EL Tilburg
telefoon 013 4686204
info@crematoriumtilburg.nl • www.crematoriumtilburg.nl 

BEELD & GELUID
Aula Aurora, Aula Atrium, Grand Café Ode en Andante Café hebben zeer uitgebreide mogelijkheden voor muziek en
presentaties (foto’s en films). Een van onze medewerkers zorgt in deze locaties voor de bediening van beeld en geluid.
Als je wilt, maken wij een geluids- en/of beeldopname van de bijeenkomst in de afscheidsruimte.
Via de livestream is het mogelijk om op afstand mee te kijken, jij bepaalt zelf wie je de code geeft om in te loggen op
deze livestream.

Om ervoor te zorgen dat alle muziek en/of beelden op de juiste manier worden afgespeeld, verzoeken wij je aan de volgende

deadlines te houden.

•  Als je alleen muziek wilt laten horen, ontvangen wij jouw muziekkeuze en/of draaiboek graag uiterlijk 1 dag voor aanvang

 (uiterlijk 12.00 uur, zon- en feestdagen niet meegeteld).

•  Wanneer je ook beeldmateriaal gebruikt, verzoeken wij jouw muziekkeuze, beeldmateriaal en draaiboek uiterlijk 2 dagen voor

 aanvang bij ons aan te leveren (uiterlijk 15.00 uur, zon- en feestdagen niet meegeteld).

In De Huiskamer zorg je zelf voor het laten horen van muziek en/of het tonen van presentaties. Er zijn aansluitingen aanwezig voor

het LCD-scherm en de speakers. Hierop kun je jouw laptop of andere apparatuur met zelf meegebrachte muziek en/of beelden

aansluiten. In De Huiskamer zijn geen mogelijkheden voor livestream en beeld- en/of geluidsopname.

Draaiboek
Wij vinden het fijn als je ons een duidelijk draaiboek aanlevert waarin staat in welke volgorde, wanneer en hoe de muziek en beelden
moeten worden afgespeeld. Om fouten te voorkomen, zijn wijzigingen in de muziek en/of het beeldmateriaal helaas niet mogelijk op
de dag zelf. Voor De Huiskamer hoeft je geen draaiboek aan te leveren, omdat je in deze locatie zelf zorgt voor het vertonen en/of laten
horen van zelf meegebrachte beelden en/of muziek.

Muziekboek
Op onze website staat een uitgebreid online muziekboek waarin je jouw muziekkeuze kunt maken. In de handleiding staat beschreven

hoe je jouw muziekkeuze aan ons kunt doorgeven. Mocht er een muzieknummer zijn dat niet in ons muziekboek staat, dan kun

je dit muzieknummer in MP3 formaat toevoegen aan jouw muziekkeuze (max. 25 MB per nummer). Als je wilt, kun je hier later nog

wijzigingen in aanbrengen (tot uiterlijk om 12.00 uur op de dag voorafgaand aan het afscheid, zon- en feestdagen niet meegeteld).

Mocht je vragen hebben over het aanleveren van muziek uit het muziekboek of van eigen nummers, dan horen wij dat graag van je.



Samen
eten en drinken
bij een afscheid

Na een afscheid is het fijn om met elkaar te zijn, samen herinneringen 
op te halen en eventueel een toost uit te brengen op het leven dat jouw 
dierbare leefde. In onze ontmoetingsruimten hebben we uitgebreide 
cateringmogelijkheden. Zo kun je een keuze maken die past bij de over-
ledene en bij het moment van de dag.
In deze brochure vind je een overzicht van ons assortiment dat dagelijks 
met zorg wordt bereid door ons en onze regionale leveranciers. Er is een 
zeer ruime keuze, gebaseerd op onze jarenlange ervaring.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen met vragen en speciale 
wensen. Je kunt ook een afspraak met mij maken. Ik adviseer je graag en 
denk met je mee over dieet alternatieven en andere wensen.

info@crematoriumtilburg.nl
013 4686204
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Dranken
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Een kopje koffie of thee bij een afscheid 
blijft een van onze meest gevraagde dran-
ken. Wij serveren op ieder moment van de 
dag heerlijke koffie en exclusieve thee in 
7 smaken. Ook schenken wij frisdranken, 
diverse bieren en verschillende, speciaal 
door ons geselecteerde Europese wijnen en 
enkele sterke dranksoorten. Vooraf spreek 
je met ons af wat wij de gasten aanbieden, 
zo voorkom je verrassingen.
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Mocca d’Or Koffie
Koffie, espresso     2,20
Cappuccino      2,80
Latte Macchiato    3,15

Lipton Exclusive Thee
Keuze uit 7 smaken     2,20

Frisdranken
Coca-Cola Regular, Coca-Cola Zero
Fanta Orange, Fanta Cassis,
Fuze Tea Sparkling, Fuze Tea Green,
Rivella, Spa Blauw, Spa Rood,
Finley Bitter lemon, Finley Tonic  2,60
Chocomel, Fristi, appelsap, jus d’orange  2,60
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Overige dranken
Schrobbelèr    3,00
Port     4,50

Overige dranken op aanvraag
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Bieren
Hertog Jan  (tapbier Ode)  2,90

La Trappe blond  (tapbier Ode)  4,00

Jupiler pils   (flesje)  2,90

Heineken bier 0.0%  (flesje) 4,00

Speciaalbier   (flesje)  4,00

6,50
p.p.

Koffie, thee, frisdranken, bier en 
huiswijn
Onbeperkt (verlenging per 30 minuten: 3,95 p.p.)

Drankarrangementen
Wil je tijdens de condoleance onbezorgd kunnen borrelen en vooraf weten welke kos-
ten hieraan verbonden zijn? Kies dan voor een drankarrangement en maak gedurende       
1½ uur gebruik van een van deze arrangementen.

10,95
p.p.

Koffie, thee en frisdranken

Onbeperkt (verlenging per 30 minuten: 2,50 p.p.)

Wijnen

Wit
Valdelagunda, Verdejo (Rueda Spanje)    3,90
Kufertrunk Riesling  (Moezel Duitsland)    3,90 
Claude Val Blanc, Sauvignon  (Languedoc Frankrijk)  fles  20,75
Luc Pirlet, Chardonnay  (Languedoc Frankrijk) fles  22,75

Rood
Claude Val Rouge, Grenache     (Languedoc Frankrijk)    3,90
Perreire Merlot (Pays d’oc Frankrijk)  fles  21,00
A Capella Roble, Tempranillo (Ribera Spanje)  fles  24,75

Rosé
Gris des Seigneurs, Grenache (Var Frankrijk)    3,90
Estandon Heritage, Grenache (Provence Frankrijk)  fles  27,50

Mousserend
Cava Duc de Foix Brut     (Penedes Spanje)       4,30
Prosecco Casa Coller, Spumante Brut     (Veneto Italië)     4,30
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Bij de ontvangst

Soms willen nabestaanden hun gasten bij 
binnenkomst een kopje koffie of thee aan-
bieden.
Dit verzorgen wij graag voor je. Je kunt dit 
uitbreiden met zoete en hartige lekkernij-
en. Bijvoorbeeld met die ene koek die de 
overledene altijd zo lekker vond of met 
een heerlijk warm worstenbroodje (ook 
vegetarisch mogelijk).

9

Wanneer je iets lekkers bij de koffie of thee 
wilt aanbieden, kun je kiezen uit veel zoe-
te en hartige lekkernijen. Via onze lokale 
bakkers bestellen wij dagelijks taartjes en 
andere lekkernijen, of bakken deze af in 
eigen oven. Je kunt er dus van uitgaan dat 
alles wat wij serveren vers is.

Neem contact met ons op als je iets wilt     
laten serveren dat hier niet bij staat en 
dierbare herinneringen oproept aan de 
overledene. We denken hierover graag 
mee.

Bij de koffie
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Hartige lekkernijen
Worstenbrood  3,20
Mini-worstenbroodje  2,25
Saucijzenbrood  3,25
Mini-saucijzenbroodje  2,30

Zoet & hartig arrangementen
Met onderstaande arrangementen hebben de gasten keuze uit meerdere lekkernijen.                
Wanneer je een arrangement aanvult met een drankarrangement, betekent dat complete 
ontzorging voor je. Bovendien weet je vooraf met welke kosten je rekening kunt houden. 
Kijk voor onze drankarrangementen op pagina 7.

5,50
p.p.

Beemster kaasbrood  3,25
Mini-Beemster kaasbroodje  2,30
Krentenbol  2,25
Mini-krentenbol  1,50
Petit Crolines, gevuld bladerdeeghapje  1,30

Arrangement Zoet
Samengesteld uit: mini-appelflap, mini-eierkoek, 
mini-muffin, bonbon, gevulde koek, petitfour en
macaron (3 items p.p.)

6,00
p.p.

Arrangement Hartig
Samengesteld uit: mini-worstenbrood, mini-
saucijzenbrood, mini-kaasbrood, mini-bladerdeeg-
brood en mini-krentenbol (3 items p.p.)

6,50
p.p.

Arrangement Zoet & Hartig
Samengesteld uit: mini-pastel de nata, ronde Suisse, 
mini-worstenbrood, mini-saucijzenbrood, mini-
gebak en macaron (3 items p.p.)

1,80
p.p.

Arrangement Koeken
Samengesteld uit grote koffiekoeken: gevulde koek, 
roze koek, kokosmakroon, stroopwafel, bokkenpoot, 
roombotersprits en krakeling (1 item p.p.)

Zoete lekkernijen
Roombotercake    1,65
Bitterkoekjescake    1,65
Marmercake     1,65
Gebak, verschillende soorten   4,25
Mini-gebak, verschillende soorten  2,50
Tilburgse Verleiding    4,25
Vlaaipunt, verschillende soorten  3,75
Appeltaart     3,75
Portie slagroom    0,75
Bolus      2,50
Eierkoek     2,50
Mini-eierkoek     1,50
Roomboter-koffiekoekje   0,40
Muffin, vanille, appel-kaneel,
chocolade     2,60
Mini-muffin, vanille, appel-kaneel,
chocolade     1,35

Zoete lekkernijen
Bonbon van Chocolaterie Albèrt  1,30
Macaron     1,50
Petitfour     2,95
Roomsoesje     2,50

Zoete lekkernijen uit eigen oven
Appelflap     3,30
Mini-appelflap   2,25
Ronde Suisse, koffiekoek met
banketbakkersroom en rozijnen   2,50
Pastel de Nata, Portugees
bladerdeeggebakje met room   3,50
Mini-Pastel de Nata    2,00
Gevulde koek     2,25
Deens mini-broodje    1,50
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Rond lunchtijd kun je er ook voor kiezen 
de gasten soep of broodjes aan te bieden.
Daarnaast kunnen we een schaal met fruit 
op tafel zetten, of dit aanbieden als salade 
of met yoghurt.
Onze broodproducten worden dagelijks 
vers gebakken door Echte Bakker Theo 
Pastoor in Tilburg. Het beleg wordt in onze 
eigen keuken vers gesneden. De broodjes 
met luxe beleg zijn belegd met gerookte 
zalm, brie, salades en filet americain.

Bij de lunch

Broodjes 
Worstenbrood  3,20
Mini-worstenbroodje  2,25
Saucijzenbrood  3,25
Mini-saucijzenbroodje  2,30
Beemster kaasbrood  3,25
Mini-Beemster kaasbroodje  2,30
Krentenbol  2,25
Mini-krentenbol  1,50

Soep
Soep, groente- of tomatensoep
geserveerd met brood en boter     4,50
Seizoenssoep, 
geserveerd met brood en boter     4,95

Fruit
Verse fruitsalade van het seizoen   3,60
Vers fruit met yoghurt     2,75
Handfruit schaal met handfruit voor
10 personen                        12,50

Broodjes 
Mini-broodje met vleeswaren of kaas   2,30
Mini-broodje met luxe beleg   3,80
Broodje met vleeswaren of kaas   2,80
Broodje met luxe beleg   4,30
Broodje rundvleeskroket   3,50
Sandwiches     
schaal met 20 mini-sandwiches                 19,75
Wraps
schaal met 10 halve wraps                              27,50 



   

Luncharrangementen incl. koffie, thee en frisdranken
Onderstaande broodarrangementen serveren wij inclusief onbeperkt gebruik van koffie, 
thee en fris. Op deze manier ontbreekt het de gasten aan niets en weet je vooraf welke 
kosten er aan de lunch verbonden zijn.

11,50
p.p.

Arrangement Broodjes
2 broodjes per persoon
Inclusief onbeperkt koffie, thee en frisdranken

12,25
p.p.

Arrangement Mini-broodjes 
Samengesteld uit: mini-broodjes, mini-krentenbol, 
mini-eierkoek (3 items p.p.)
Inclusief onbeperkt koffie, thee en frisdranken

13,75
p.p.

Arrangement Lunch 
Samengesteld uit: mini-broodjes, mini-krentenbol, 
mini-eierkoek en mini-worstenbroodje (4 items p.p.)
Inclusief onbeperkt koffie, thee en frisdranken

16,50
p.p.

Arrangement Lunch de Luxe
Samengesteld uit: mini-broodjes belegd met zalm, 
brie, salades en filet Americain, mini-worstenbroodje, 
mini-krentenbol, mini-eierkoek (4 items p.p.)
Inclusief onbeperkt koffie, thee en frisdranken
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Kleine snacks
Vaasje notenmix, per tafel   3,25

Rundvleesbitterballen, per stuk  1,00

Mini-snacks (bami-, kaas-, kiphapje)
per stuk      0,80

Bladerdeeghapje, per stuk   1,50

Het borrelmoment kun je compleet maken 
met nootjes of diverse warme en koude 
hapjes. Vaak zijn gasten aan het eind van 
deze emotionele dag wel aan iets hartigs 
toe.

Bij de borrel



 

Speciaal
voor kinderen

Arrangement Kids
Uiteraard hebben wij ook aan kinderen gedacht. Voor onze kleine gasten is er een leuk 
kidsarrangement. Het bestaat uit frisdrank naar keuze, een mini-donut, een mini-  
worstenbrood en het kleurboek “Bo de beer neemt afscheid” met kleurtjes.

6,50
p.p.

Borrelarrangementen
Wanneer je kiest voor een van deze borrelarrangementen genieten de gasten van verschil-
lende hapjes. En wanneer je dit arrangement ook nog combineert met een drankarrange-
ment, weet je precies waar je aan toe bent.

12,50

20,50

Borrelarrangement met
mini-snacks en bitterballen - 5 pers.
Blokjes kaas, fuet-worst, olijven, zoutjes, nootjes, 
mini-snacks en bitterballen

Borrelarrangement 
met bitterballen - 5 pers.
Blokjes kaas, fuet-worst, olijven, zoutjes, nootjes 
en bitterballen
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19,50

13,75

Borrelarrangement Holland - 5 pers.
Blokjes kaas, gehaktballetjes, verschillende soorten 
worst, dip

23,75

Borrelarrangement Tapas - 5 pers.
Manchego, garnalen, olijven, kipspiesjes, rauwe
ham, gehaktballetjes, chips, dip

21,50

Borrelarrangement Snackgroente - 5 pers.
Komkommer, augurk, Amsterdamse uitjes, snoeptomaatjes, druiven, paprika, dip

12,50

Borrelarrangement - 5 pers.
Blokjes kaas, fuet-worst, olijven, zoutjes en nootjes

Borrelarrangement
met mini-snacks - 5 pers.
Blokjes kaas, fuet-worst, olijven, zoutjes, nootjes
en mini-snacks
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Vegetarisch

Zoete lekkernijen
Alle in deze folder genoemde zoete
lekkernijen zijn vegetarisch

Hartige lekkernijen
Vegetarisch worstenbrood
Beemster kaasbrood
Krentenbol
Petit Crolines, gevuld bladerdeeghapje

Tot slot
Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen of heb je speciale wensen? Neem dan gerust  contact met ons op.
Wij denken graag met je mee om een goede invulling te geven aan de condoleance.
• Aanvragen ontvangen we graag 2 werkdagen van tevoren.
• Speciale wensen kun je altijd aan ons voorleggen.
• Het serveren van eigen consumpties mogen wij helaas niet toestaan vanwege de voedselveiligheid en
   de daaraan verbonden wettelijke regels.
• Zowel in ons zoete als hartige assortiment hebben we vegetarische producten. Wil je iets specifieks?
   Laat het ons weten, we denken buiten ons assortiment graag met je mee.
• Diëten en allergenen informatie over ons assortiment kun je bekijken via:
   https://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/Crematorium_Tilburg. Uiteraard kun je altijd contact met ons
   opnemen om mogelijke alternatieven te bespreken. 
• Etenswaren die niet zijn uitgeserveerd mogen door de familie mee naar huis worden genomen.
• De prijs van drankarrangementen geldt voor het daadwerkelijke aantal gasten dat door ons geteld is.
   Ook de speciale koffies en de speciaalbieren vallen hieronder.
   Port en overige gedistilleerde dranken zijn niet bij deze arrangementen inbegrepen.
   Drankarrangementen gaan in ná de plechtigheid. Wij berekenen koffie/thee vóór de plechtigheid op
   nacalculatie per kopje.
• Bij arrangementen met onbeperkt koffie/thee en fris wordt bij meer dan 10 personen dan vooraf opgegeven
   1,5 kopje koffie per extra persoon in rekening gebracht. In het geval dat er meer dan 10 personen minder aanwezig
   zijn dan vooraf opgegeven, brengen wij 1,5 kopje koffie per persoon minder in rekening voor het aantal personen              
   dat minder aanwezig is. Alle arrangementen met onbeperkt koffie/thee gaan in ná de plechtigheid.
   Wij berekenen koffie/thee vóór de plechtigheid op nacalculatie per kopje.

Disclaimer
• Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Aan de informatie in deze brochure kunnen geen
    rechten worden ontleend.
• De prijzen en het assortiment in deze brochure hebben betrekking op het jaar 2023.

Brood & lunch
Broodjes belegd met kaas, brie of zalm
Broodje vegetarische kroket
Broodje hummus met groentegarnituur

Groente- en tomatensoep

Borrel
Vegetarische bitterballen
Vegetarische mini-snacks
Petit Crolines, gevuld bladerdeeghapje
Nootjes
Kaasblokjes, olijven en zoutjes
Borrelgarnituur Snackgroente
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BEELD & GELUID
Aula Aurora, Aula Atrium, Grand Café Ode en Andante Café hebben zeer uitgebreide mogelijkheden voor muziek en
presentaties (foto’s en films). Een van onze medewerkers zorgt in deze locaties voor de bediening van beeld en geluid.
Als je wilt, maken wij een geluids- en/of beeldopname van de bijeenkomst in de afscheidsruimte.
Via de livestream is het mogelijk om op afstand mee te kijken, jij bepaalt zelf wie je de code geeft om in te loggen op
deze livestream.

Om ervoor te zorgen dat alle muziek en/of beelden op de juiste manier worden afgespeeld, verzoeken wij je aan de volgende

deadlines te houden.

•  Als je alleen muziek wilt laten horen, ontvangen wij jouw muziekkeuze en/of draaiboek graag uiterlijk 1 dag voor aanvang

 (uiterlijk 12.00 uur, zon- en feestdagen niet meegeteld).

•  Wanneer je ook beeldmateriaal gebruikt, verzoeken wij jouw muziekkeuze, beeldmateriaal en draaiboek uiterlijk 2 dagen voor

 aanvang bij ons aan te leveren (uiterlijk 15.00 uur, zon- en feestdagen niet meegeteld).

In De Huiskamer zorg je zelf voor het laten horen van muziek en/of het tonen van presentaties. Er zijn aansluitingen aanwezig voor

het LCD-scherm en de speakers. Hierop kun je jouw laptop of andere apparatuur met zelf meegebrachte muziek en/of beelden

aansluiten. In De Huiskamer zijn geen mogelijkheden voor livestream en beeld- en/of geluidsopname.

Draaiboek
Wij vinden het fijn als je ons een duidelijk draaiboek aanlevert waarin staat in welke volgorde, wanneer en hoe de muziek en beelden
moeten worden afgespeeld. Om fouten te voorkomen, zijn wijzigingen in de muziek en/of het beeldmateriaal helaas niet mogelijk op
de dag zelf. Voor De Huiskamer hoeft je geen draaiboek aan te leveren, omdat je in deze locatie zelf zorgt voor het vertonen en/of laten
horen van zelf meegebrachte beelden en/of muziek.

Muziekboek
Op onze website staat een uitgebreid online muziekboek waarin je jouw muziekkeuze kunt maken. In de handleiding staat beschreven

hoe je jouw muziekkeuze aan ons kunt doorgeven. Mocht er een muzieknummer zijn dat niet in ons muziekboek staat, dan kun

je dit muzieknummer in MP3 formaat toevoegen aan jouw muziekkeuze (max. 25 MB per nummer). Als je wilt, kun je hier later nog

wijzigingen in aanbrengen (tot uiterlijk om 12.00 uur op de dag voorafgaand aan het afscheid, zon- en feestdagen niet meegeteld).

Mocht je vragen hebben over het aanleveren van muziek uit het muziekboek of van eigen nummers, dan horen wij dat graag van je.
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