
Nazitten, terugblikken en herinneringen ophalen

Oude verhalen nieuw leven inblazen

in het Jachthuis op landgoed Het Aamschot

 
 
 
Het jachthuis is een sfeervolle 
ambiance om na te zitten. Naast een 
borrel met garnituur bieden we u 
een keuze aan culinaire arrangementen 
en een warm, koud- of stamppotbuffet. 
heeft u vegetarische, gluten of lactose-
vrije wensen, laat het ons weten. 
Vraagt u gerust naar de mogelijkheden. 
We zijn u graag van dienst.
 

Crematorium Hart van Berkelland  
Groenloseweg 2  7273 PG  Haarlo (0545) 20 02 33

info@hartvanberkelland.nl  www.hartvanberkelland.nl

   Hart 
    van       Berkelland

C R E M A T O R I U M

z o r g  v a n u i t  h e t  h a r t

Tapas-borrelhapjes

Portie kaas en worst 
twee stuks per soort       € 1,50   per portie
 
Kaas, worst, olijven, gevulde pepertjes        2 
twee stuks per soort       € 2,95    per portie
 
Uitgebreide tapasplank met wrapjes,   
kaas, worst, olijven, gevulde pepertjes              
aangevuld met een dagsoepje en 
een minibroodje    € 9,95  per persoon

Bittergarnituur en snacks

Met onder andere bitterbal, kipnugget, 
bami-en gehaktballetje   € 1,00 per stuk

Van Dobben bitterballen € 1,20 per stuk

Zoute- en/of kaasstengels en                      
kaasvlinders (4 stuks)       € 1,25 per portie

Borrelnootjes of pinda’s   € 1,40 per portie

Luxe gemengde noten     € 2,75  per portie

Vegetarische mix van hapjes  
     € 11,95 per persoon



 
Basisarrangement*            
(vanaf tien personen)           € 12,95 p.p.      
                                       
Stokbrood en kruidenboter
Rundvlees- en rauwkostsalade 
Drie warme hapjes per persoon
            -1 satéstokje
            -1 gehaktballetje
            -1 kippop (kippendij in spek)

* Vegetarische variant mogelijk

FOTO
Tapasarrangement

Schnitzelarrangement*           
(vanaf zes personen)         € 15,95 p.p.    
                                                  
Twee kleine schnitzels 200 gram per persoon
Gebakken aardappelen of frites
Boerengarnituur 
Rauwkost
Zigeunersaus

* Vegetarische variant mogelijk

Pulled pork/warm vleesarrangement*
(vanaf zes personen)           € 16,95 p.p.                                         
 
Stokbrood met kruidenboter
Rundvleessalade 150 gram per persoon
Minibroodje pulled pork 100 gram per persoon
Minibroodje warm vlees 100 gram per persoon
Saté-en barbequesaus

* Vegetarische variant mogelijk

Tapasarrangement *            
(vanaf tien personen)                    € 17,95 p.p 

Olijvenbreekbrood
Zongedroogde tomaat en heksenkaas
Hapjes/tapasplank met vijf warme hapjes p.p.:
            - 1 satéstokje, - 2 gehaktballetjes en
            - 2 kippops (kippendij in spek) 
aangevuld met vier koude hapjes per persoon

* Vegetarische variant mogelijk


