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Afscheid nemen van uw allerliefste, daar is tijd voor nodig. Tijdens de afscheidsceremonie heeft
u bij ons nooit het gevoel dat u opgejaagd wordt. 
In onze locaties mag de kist geplaatst worden, deze blijft wel gesloten.

Na de uitvaart is er ook vaak behoefte om samen te zijn met familie en vrienden. Steun geven,
ontvangen en condoleren in een sfeervolle, rustige en groene omgeving. Waar aandacht is voor
elkaar maar ook veel aandacht besteed wordt aan hapjes en drankjes. Tevens beschikt onze
locatie over sfeervolle ruimtes voor een lunch of diner. Onze eigen keukenbrigade verzorgt met
passie voor het vak de culinaire invulling van deze dag.

Op Landgoed Te Werve is aan het water een buitenlocatie gerealiseerd. Ideaal voor afscheid
nemen in de buitenlucht. Een stoere, natuurlijke locatie die opgaat in de natuur. Zeer geschikt
voor een informeel afscheid voor 200 personen of condoleance tot 400 personen. Te Werve
Buiten is beschikbaar van mei tot en met september.

Op pagina 2 vindt u meer informatie over de mogelijkheden voor een afscheidsceremonie bij
ons op locatie met daarbij op pagina 3 de mogelijkheden voor een culinaire invulling.
Op pagina 4 vindt u meer informatie over onze condoleancearrangementen. 

Persoonlijke aandacht voor uw specifieke wensen vinden wij belangrijk. Wij maken graag een
offerte op maat voor u. Tenslotte is het van belang dat de uitvaart voldoet aan uw wensen. En
dat u, ondanks het verlies en het verdriet, toch een waardevolle herinnering overhoudt aan deze
beladen dag.

Met vriendelijke groet,

Te Werve Buiten

info@tewerve-buiten.nl

Tijdens kantooruren:

Buiten kantooruren:

Afscheidsceremonie en condoleance



U kunt in alle rust afscheid nemen van uw dierbare, in een rustige omgeving, op een
prachtig landgoed. Een mooie afscheidsceremonie op een rustige en sfeervolle locatie geeft
vaak troost. Wij nemen graag de tijd voor het maken van een offerte op maat.

Locatiehuur
Indien u de (gesloten) kist in de locatie wilt plaatsen, dient de locatie exclusief te worden
gereserveerd. De locatiehuur bedraagt € 1.550,00.

Beeld & Geluid
De techniek voor beeld, geluid en eventuele filmregistratie tijdens de ceremonie dient
uiteraard vlekkeloos te verlopen. Wij laten dit over aan specialisten. Wanneer wij uw wensen
hebben geïnventariseerd kunnen wij de kosten op maat offreren.

Dranken
De dranken gedurende de condoleance worden op basis van nacalculatie in rekening
gebracht.
U kunt ook kiezen voor een drankenarrangement, inclusief: Onbeperkt Culemborg witte en
rode wijn | rosé | Sherry | Port | Vermout | Heineken tapbier | speciaal bieren | 0% bieren | 
verse jus d’orange | appelsap | soda | frisdranken | koffie en thee. 
De prijs voor een drankenarrangement van 1 ½ uur bedraagt € 22,50 per persoon.

Culinaire mogelijkheden
Onze chef-kok en zijn keukenteam werken uitsluitend met duurzame producten, waarbij
wij de beschikbaarheid in het seizoen respecteren. Wij koken puur en gebruiken alleen
verse ingrediënten van leveranciers waar we trots op zijn. Omdat zij, net als wij, passie
hebben voor hun vak en uitsluitend met kwaliteitsproducten werken. Ambachtelijke
creaties uit eigen keuken, bereid met veel liefde voor het vak; dat is wat u van de Chef-kok
en zijn team mag verwachten! Graag geven we u op de volgende pagina alvast een idee van
de mogelijkheden.

Afscheidsceremonie



Warm bittergarnituur
Bestaande uit o.a.: Ambachtelijke bitterballen | Japanse
kippendij | pittige gehaktballetjes | vegetarische loempia
| garnalensnack | krokantje van camembert | kroketje van
oesterzwam.

vanaf 3 hapjes p.p. | € 5,75 

Borrelplank
Schwarzwalder schinken | venkel salami | Fuet | Spianata
piccante | harde geitenkaas | Old Rotterdam |
honingmosterd | cornichons | Amsterdamse ui. 

€ 6,50 p.p.

Warm bittergarnituur luxe
Bestaande uit o.a.: mini kalfskroketje van Holtkamp |
crispy chickenbites met panko broodkruim | Holtkamp
bitterbal met oude kaas | crispy springrolls met
pekingeend | Gyoza, Japanse dumpling met hartige
groentevulling | in kokos gepaneerde gamba met limoen.

vanaf 3 hapjes p.p. | € 8,25 p.p. 

Fingerfood
(minimaal 30 personen)

Spiesje | gegrilde kippendij | chimichurri |
gebakken uitjes | bosui
Blini | zalm uit eigen rookoven | crème d’ysigny |
zalmeitjes
Gambaspiesje | krokante kokos | limoen

€ 14,75 p.p. 

Belegde broodjes
(3 per persoon)

Broodjes belegd met o.a.: runder carpaccio met een
truffelcrème | Hollandse garnalen aangemaakt met
citroendressing | Calvados camembert en gele
kerstomaat.

€ 14,50 p.p. 

Borrelbites, lunch en diner



Bovenstaande arrangementen zijn gebaseerd op een bepaalde tijdsduur. Langer of
korter kan uiteraard ook. Wij informeren u graag over bijbehorende prijzen.

Onbeperkt drankjes (1,5 uur) bestaande uit: 

Combinatie van een warm en koud bittergarnituur: 

Locatiehuur: exclusiviteit van de locatie

      Culemborg witte en rode wijn | rosé | Sherry | Port | 
      Vermout | Heineken tapbier | speciaal bieren | 0% bieren
      | verse jus d’orange | appelsap | soda | frisdranken | koffie 
      en thee. 

      Borrelplank: bestaande uit o.a. Schwarzwalder schinken 
      venkel salami • Fuet • Spianata piccante • 
      harde geitenkaas • Old Rotterdam • honingmosterd • 
      cornichons • Amsterdamse ui. 
      Warm bittergarnituur (2 p.p) bestaande uit o.a. 
      ambachtelijke bitterballen | Japanse kippendij | pittige
      gehaktballetjes | vegetarische loempia | garnalensnack | 
      krokantje van camembert | kroketje van oesterzwam.

      

Condoleancearrangement І

Condoleancearrangement І (1,5 uur)               € 37,50 p.p.
Condoleancearrangement ІІ (2 uur)                € 52,50 p.p.

Te Werve Buiten biedt u de mogelijkheid om in besloten
kring samen te komen indien het afscheid elders is van uw
dierbare. 
Diverse arrangementen zijn voor u samengesteld.
Onderstaande arrangementen kunnen gereserveerd
worden vanaf 150 personen.

Condoleance       

Condoleancearrangement ІІ
Onbeperkt drankjes (2 uur) bestaande uit: 

Geserveerd fingerfood (6 p.p.): 

Locatiehuur: exclusiviteit van de locatie

      Culemborg witte en rode wijn | rosé | Sherry | Port |
      Vermout | Heineken tapbier | speciaal bieren | 0%
      bieren | verse jus d’orange | appelsap | soda |
      frisdranken | koffie en thee. 

       Klein kopje bouillon van biologische trostomaat |
      belegd mini broodje met rundercarpaccio truffelcrème
      | hartig stukje quiche van geitenkaas, prei en
      zongedroogde tomaten | sandwich met zalm uit eigen
      rookoven, crème d’ysigny en dille | Marrokkaans
      kalfsgehakt spiesje met Ras-el-hanout kruiden en
      Tzatziki-dip | pintxo met Serrano ham, manchego en
      gegrilde groenten


