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Na het afscheid
Na het afscheid kunt u gebruik maken van één van de vier 
condoleanceruimtes. Hier heeft u alle tijd om samen te zijn.

Hofwijk biedt u de mogelijkheid om dit samenzijn op 
geheel eigen wijze in te vullen. In overleg met ons is 
bijna alles mogelijk. Of het nu gaat om koffie, thee en wat 
lekkers, om een lunch of om een uitgebreide borrel. Wij 
denken graag met u mee.

In deze brochure staan onze losse tarieven en 
mogelijkheden maar ook onze speciale, met zorg voor u 
samengestelde, arrangementen. 

Wilt u iets anders? Bespreek uw specifieke wensen dan met 
ons of uw uitvaartverzorger. Wij denken graag met u mee 
om het afscheid geheel volgens uw wens te laten verlopen.

Samenzijn op 
geheel eigen 
wijze in vullen.

Menukaart en tarieven begraafplaats en crematorium Hofwijk 2023 3



Bij de 
koffie
Hofwijk heeft een uitgebreid  
koffieassortiment van de 
hoogste kwaliteit.

Naast verse, klassieke koffie kunt u kiezen voor luxe 
koffiesoorten zoals versgemalen bonenkoffie, cappuccino, 
espresso of latte macchiato. De theeliefhebber kan 
kiezen uit verschillende smaken thee en verse muntthee. 
Ook kan er warme chocolademelk geserveerd worden. 
Natuurlijk kunt u uw gasten bij de koffie en thee elke 
gewenste combinatie van koek of gebak aanbieden.

Koffie € 2,45 
Versgemalen koffie € 2,80 
Koffie verkeerd € 2,80 
Cappuccino € 2,80 
Espresso € 2,80 
Latte macchiato € 2,80 
Alle soorten thee  
(behalve muntthee) 

 € 2,45  

Verse muntthee € 2,80 
Warme chocolademelk € 2,80

Roomboterkoekje € 0,95 
Cake, stroopwafel, boterkoek € 1,65 
Versgebakken koek € 2,85 
Chocolaatje € 1,05 
Luxe bonbon € 1,80 
Petit glacé  
(bitterkoekje met crème) 

 € 1,75  

Slagroomsoesje € 1,25 
Petitfour  
(receptiegebak/balgebak/klein vierkant gebakje) 

 € 2,70  

Gebak (gesorteerd) € 3,65 
Snoepgoed op aanvraag
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Koffie 
arrangementen
Wij hebben met zorg een aantal koffiearrangementen 
voor u samengesteld waaruit u kunt kiezen. De prijs 
van de hieronder beschreven arrangementen is per 
persoon. In overleg is het ook mogelijk om een eigen 
arrangement samen te stellen. Vraag ons gerust naar de 
mogelijkheden.

Arrangement Doe maar gewoon € 5,20
1 plakje cake of koek (met keuze uit diverse soorten)  
met koffie en thee naar behoefte.

Arrangement Luxe Koekplateau € 5,80
Een luxe koekselectie met een keuze tussen een klein  
appeltaartje of een kleine tompouce of een kleine  
brownie of een kleine boterkoek of een klein macadamia  
cakeje en koffie en thee naar behoefte.

Arrangement Hartig € 5,80
Met een keuze tussen een ½ saucijzenbroodje of een  
½ kaasbroodje of een ½ worstenbroodje en koffie en  
thee naar behoefte.
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Bij de 
lunch
Voor een lunch kiezen, dat 
kan natuurlijk ook.

Voor uzelf of ook voor uw gasten: wij verzorgen het 
graag. U kunt kiezen uit diverse soorten broodjes, met 
of zonder garnering en met een keuze uit verschillend 
beleg of een kopje soep naar keuze. Daarbij kunt u kiezen 
uit frisdranken en alle mogelijkheden op het gebied van 
koffie en thee.

Frisdranken € 2,45 
Soep met stokbrood € 4,35 
Sandwich met beleg en garnering € 3,75 
Sandwich vis € 4,85 
Poldersandwich € 3,85 
Broodje standaard (kaas/vleeswaren) € 2,90 
Broodje luxe (brie, filet americain enz.) € 4,30 
Broodje vis (zalm, paling) € 5,85 
Ambassadebroodje gewoon € 2,90 
Ambassadebroodje luxe € 3,95 
Ambassadebroodje vis € 5,25 
Krentenbol € 2,00 
Saucijzenbroodje € 2,95 
Kaasbroodje € 2,95 
Worstenbroodje € 2,95 
Broodje kroket € 2,90 
Kroket € 1,95 
Stuk fruit € 1,05
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Lunch  
arrangementen
Wij hebben met zorg een aantal luncharrangementen 
voor u samengesteld waaruit u een keuze kunt maken.  
De prijs van de hieronder beschreven arrangementen is 
per persoon en mogelijk vanaf 10 personen. In overleg 
is het ook mogelijk om een eigen arrangement samen te 
stellen. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

Arrangement de Schie € 5,85
Koffie of thee naar behoefte met 1 broodje zonder  
garnering met standaard beleg.

Arrangement Ketelbinkie € 7,00
Koffie of thee naar behoefte met 1 broodje met garnering  
en luxe beleg (geen vis).

Arrangement Basislunch € 8,25
2 standaard belegde broodjes zonder garnering, een  
glas melk of jus d’orange of frisdrank en koffie en thee  
naar behoefte.

Arrangement High Tea € 15,50
2 halve sandwiches, een wrapje, een brownie, een scone,  
een bonbon, een slagroomsoesje en luxe koffie of thee  
naar behoefte (de samenstelling van de high tea kan in  
overleg aangepast worden).

Arrangement Luxe lunch € 15,30
2 luxe belegde broodjes met garnering, een kopje soep  
met stokbrood en kruidenboter, een glas melk of jus  
d’orange of frisdrank, een stuk fruit en luxe koffie of thee  
naar behoefte.
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Bij de 
borrel
Hofwijk biedt ook alle soorten 
drank voor een borrel.

Naast diverse soorten frisdrank kunt u kiezen voor bier, 
wijn, port, sherry, champagne, jenever, cognac, whisky: 
alles wat u wilt.

Daarnaast kunt u ervoor kiezen een borrelgarnituur,  
een bittergarnituur, canapés of saucijzenbroodjes te  
laten serveren.

Frisdranken € 2,45 
Bier (flesje) € 2,85 
Jenever (glas) € 2,85 
Wijn, port, sherry (glas)  
inclusief pinda’s en borrelnoten € 3,85 
Buitenlands gedistilleerd op aanvraag 
Champagne (fles) op aanvraag 
Zoutjes  
(luxe zoutjes en luxe nootjes, prijs p.p.) 

 € 1,70 

Borrelgarnituur  
(koud, 3 stukjes kaas/worst, prijs p.p.) 

 € 2,70 

Luxe borrelgarnituur  
(kaas/worst met garnering, per stuk) 

 € 1,45 

Luxe toastjes (per stuk) € 2,45 
Saucijzenbroodje mini € 1,65 
Kaasbroodje mini  € 1,65 
Worstenbroodje mini € 1,65 
Bitterballengarnituur (warm, 3 stukjes p.p.) € 2,95 
Bittergarnituur gemengd (warm, 3 stukjes p.p.) € 2,95
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Borrel 
arrangementen
Wij hebben met zorg een aantal borrelarrangementen 
voor u samengesteld waar u een keuze uit kunt maken.  
De prijs van de hieronder beschreven arrangementen is 
per persoon en mogelijk vanaf 10 personen. In overleg 
is het ook mogelijk om een eigen arrangement samen te 
stellen. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

Arrangement Vegetarisch € 14,00
Binnenlands gedistilleerd  (2 drankjes per persoon),  
vegetarische bittergarnituur (bestaande uit bitterballen,  
bietenballen en kaashapjes), blokjes kaas en rauwkost  
met dip.

Arrangement De Rotterdamse borrel € 14,50
Diverse biertjes, binnenlands gedistilleerd  (2 drankjes  
per persoon), Old Rotterdamse kaas, een stukje worst  
en Rotterdamse bitterballen.

Arrangement Hofwijk € 15,10
Binnenlands gedistilleerd  (2 drankjes per persoon),  
2 luxe canapés, 2 luxe kaas/worst hapjes, luxe zoutjes  
en nootjes.

Arrangement High Wine € 17,75
Rode, witte of rosé wijn, overig binnenlands gedistilleerd   
(2 drankjes per persoon), gehaktballetjes, kipspiesjes,  
kaasplankje (met 3 soorten kazen en toast), olijven,  
luxe zoutjes en nootjes.

  Onder binnenlands gedistilleerd verstaan we koffie/thee, 
frisdrank, vruchtensap, wijn, port, sherry, bier en jenever.
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Algemene 
informatie
Eigen consumpties
Vanwege de voedselveiligheid en de daaraan verbonden 
wettelijke regels (HACCP) is het niet toe gestaan om 
eigen consumpties mee te nemen en te serveren. Wel 
kunnen wij op uw verzoek bij lokale leveranciers inkopen. 
Daarvoor bereken wij een toeslag.

Allergenen
Onze consumpties bevatten 
diverse allergenen.  
Bij vragen hierover kunt u 
terecht bij onze medewerkers. 
Zij helpen u graag.

Aantal personen en 
arrangementen
Het aantal opgegeven gasten kunt u tot 2 werkdagen 
voorafgaand aan de plechtigheid kosteloos aanpassen. 
Na deze termijn berekenen wij u het bij de boeking 
doorgegeven aantal door. Als op de dag zelf blijkt dat het 
aantal gasten hoger is en er meer moet worden geserveerd, 
wordt bekeken welke producten in huis zijn en geserveerd 
kunnen worden. Deze producten worden dan op basis van 
nacalculatie aan u doorberekend. De arrangementen zijn 
te boeken vanaf minimaal 10 personen.

Meenemen van overgebleven etenswaren
U kunt overgebleven etenswaren, na het ondertekenen 
van een verklaring, meenemen.

Speciaal voor u bestelden dranken of etenswaren 
buiten de menukaart om
Specifieke bestellingen moeten volledig door u worden 
afgenomen; wij houden geen restanten achter. Heeft u een 
specifieke bestelling (bijvoorbeeld iets van een bepaald 
merk) gedaan, dan kunt u deze kosteloos annuleren, mits 
de aankopen nog niet zijn gedaan. Als dat wel het geval is, 
dan zijn we genoodzaakt deze kosten geheel aan u door 
te berekenen.
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Houd uw 
dierbaren 

dichtbij. 
In Rotterdam.
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Adres
Begraafplaats en crematorium Hofwijk 
Delftweg 230 
3046 ND Rotterdam

Telefoon:  010 - 489 85 70 
E-mail:  info@crematorium.rotterdam.nl

 www.rotterdam.nl/uitvaart

 twitter.com/@uitvaart_010

 instagram.com/uitvaart_010

 facebook.com/uitvaart010

Colofon
Redactie:  afdeling Begraven en Cremeren 
Vormgeving:  DropOuts 
Fotografie:  Jan van der Ploeg, David Rozing, gemeente Rotterdam  
Drukwerk:  Veenman+

Aan de inhoud van deze folder kunt u geen rechten ontlenen.

Januari 2023
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