
BETWEEN TRADITION AND MODERNITY. 
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Rouwmaaltijden 

Hotel Damier 

Vandaag de dag is een rouwmaaltijd meer en meer een samenzijn om het verlies te 

verwerken, herinneringen op te halen en elkaar steun te geven. 

 

In Hotel Damier kunt u rekenen op een stijlvolle, doch ongedwongen dienstverlening. 

U wordt ontvangen door ons professioneel team die uw maaltijd 

tot in de puntjes verzorgt. 

 

Om uw rouwmaaltijd nog persoonlijker te maken, 

bieden wij verschillende formules aan. 
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Eenvoud met stijl 

  

Dit arrangement omvat: 

 

 Een standaard aperitief 

 Divers assortiment aan fijnbelegde mini broodjes, pistolets en sandwiches - 4 stuks per persoon 

 Drankenforfait: rode & witte wijn, pils, frisdrank en water 

 Koffie en thee  

 Zoete afsluiter met 2 mini taartjes & mignardises 

 

Deze formule bieden wij u aan voor € 35,00 per persoon 

Optie soep: € 5,00. 

* Algemene voorwaarden: zie laatste pagina 

Verfijning 

 

Dit arrangement omvat: 

 

 Een cava als aperitief 

 Divers assortiment aan fijnbelegde  mini broodjes, pistolets en sandwiches - 4 stuks per persoon 

 Drankenforfait: rode & witte wijn, pils, frisdrank en water 

 Koffie en thee 

 Zoete afsluiter met 2 mini taartjes & mignardises 

 

Deze formule bieden wij u aan voor € 40,00 per persoon 

Optie soep: € 5,00. 

* Algemene voorwaarden: zie laatste pagina 
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Prestige 

 
Dit arrangement omvat: 

 

 Standaard aperitief 

 Voor-, hoofdgerecht & dessert 

 Drankenforfait: rode & witte wijn, pils, frisdrank en water 

 Koffie of thee met huisgemaakte mignardises 

 

Deze formule bieden wij u aan voor € 59,00 per persoon 

 

* Algemene voorwaarden: zie laatste pagina 
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Algemene voorwaarden 

 

Tijdsduur arrangement 

 Onze formules ‘Eenvoud in stijl’ en ‘Verfijning’ hebben een duurtijd van 3 lopende uren. Bij verlenging wordt er 

een vast bedrag van € 50,00 per begonnen half uur aangerekend, alsook alle nog geconsumeerde dranken wor-

den aan normaal horecatarief aangerekend. 

 

Standaard aperitief 

 Het standaard aperitief omvat volgende dranken: Witte en rode wijn, pils en frisdranken. Slechts 1 consumptie is 

inbegrepen in de formule. Daarna wordt een supplement aangerekend als volgt: 

 Witte en rode wijn:  € 35,00 per fles 

 Frisdranken:   € 3,00 per flesje 

 Pils:    € 3,00 per glas 

 Witte en rode porto:  € 6,00 per glas 

 

Extra drankconsumpties 

 Alle dranken die niet inbegrepen zijn, in de drankenforfait, worden per consumptie aangerekend aan normaal 

horecatarief. Alle dranken na de looptijd van 3 uur worden eveneens per consumptie aangerekend. 

 

Bevestiging van betaling 

 Het definitieve aantal personen dient u ten laatste 2 dagen voor de rouwmaaltijd door te geven. Dit aantal zal 

minimum gelden voor de eindafrekening, hierop wordt geen vermindering meer toegestaan. Bij een groter aantal 

aanwezige personen dan vooraf doorgegeven, zullen deze extra mensen aan het normale geldende formuletarief 

worden verrekend. 

 

Alle prijzen in deze infobrochure zijn inclusief BTW. 

 

 


