Condoleance informatie

Landgoed Westerlee
In het oosten van Groningen, in het prachtige Oldambt, ligt Landgoed Westerlee.
25 minuten van de stad Groningen en te midden van een schitterend onontdekt stukje
Nederland. Landgoed Westerlee is gevestigd in een voormalige Heerenboerderij.
De vroegere graanschuur van de boerderij uit 1910 herbergt onder de karakteristieke balken
schitterend ingerichte hotelkamers. Landgoed Westerlee beschikt over klassieke luxe kamers welke
zijn voorzien van alle comfort om u een ontspannen verblijf te verzorgen.
Landgoed Westerlee is uitermate geschikt voor het houden van een uitvaartdienst of condoleance.
Bij een overlijden komen veel dingen op u af waaronder de verzorging van de begrafenis of crematie.
Na een uitvaart is het vaak de gewoonte om in een discrete sfeer de nabestaanden te condoleren en
samen met familieleden en vrienden de overledene te herdenken.
Daarvoor kan Landgoed Westerlee diverse arrangementen samenstellen.
Landgoed Westerlee is een sfeervolle locatie waar u in alle rust terecht kunt voor een koffietafel. Wij
staan tot uw beschikking om hiervoor de organisatie uit handen te nemen, zodat u tijd heeft voor de
genodigden. Na de koffietafel kunt u bij ons nog napraten over de uitvaart, eventueel in combinatie
met een diner of borrel in intieme sfeer met familieleden en directe vrienden. De culinaire invulling is
naar wens in te vullen. Wij denken graag met u mee.

•

•
•

Voor alle gasten is er voldoende parkeergelegenheid en op uw verzoek verzorgen wij een
parkeerwacht en reserveren wij enkele parkeerplaatsen voor de familieleden die later
komen.
In overleg met de nabestaanden zijn alle wensen op het gebied van drankjes, hapjes,
aankleding (bloemen, kaarsen etc.) en muziek, door ons in te vullen.
Vooraf kan de directe familie apart bijeenkomen om alvorens het condoleren aanvangt, even
samen te komen, met een kop koffie en een broodje.

Maak een afspraak
Wilt u meer informatie of de locatie bekijken? Neemt u gerust contact met ons op of kom langs voor
een rondleiding of een informerend gesprek. In een vrijblijvend gesprek komt u alles te weten over
onze zalen en tarieven. U bent bij ons van harte welkom.
Bel 0597 – 433 082 of mail naar info@landgoedwesterlee.nl

Condoleance arrangementen
tot 49 pers
€ 14,50

vanaf 50 pers
€ 13,25

vanaf 100 pers
€ 12,00

€ 29,50

€ 27,00

€ 24,50

Prijzen op basis van nacalculatie
Normale prijzen
Koffie of thee
€ 2,75
Frisdranken
€ 2,75
Sappen
€ 2,75
Bier van de tap
€ 3,00
Prosecco per glas
€ 7,50
Huiswijn
€ 4,25
Binnenl. gedistilleerd vanaf € 4,50
Buitenl. gedistilleerd vanaf € 6,50

Vanaf 50 pers
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,75
€ 6,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 6,00

Vanaf 100 pers
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,50
€ 5,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 5,50

Overige dranken
Mineraalwater
Huiswijnen
Prosecco
Koffie of thee met bonbon
Prosecco
Champagne

€ 5,80
€ 25,50
€ 45,00
€ 3,50
per fles € 45,00
per fles € 75,00

Condoleance arrangement 2 uur
Ontvangst koffie of thee
Gebak of petit four
Onbeperkt drinken*
Condoleance arrangement 4 uur
Onbeperkt drinken*
Bittergarnituur

per fles
per fles
per fles
per persoon
per glas € 7,50
per glas € 12,50

.
Voor bij de koffie
Plakje Groninger koek
Plakje boerencake
Grote gevulde koek
Appeltaart

€ 1,25 per stuk
€ 1,25 per stuk
€ 1,75 per stuk
€ 3,75 per stuk

Lunchbuffet (vanaf 20 personen)
vanaf € 17,50 per persoon
Huisgemaakte soep, bourgondische broden, luxe broodjes, zachte bolletjes, diverse soorten
vleeswaar, diverse soorten Hollandse kazen, zoet beleg, rundvlees kroketten, salade
Vruchtensappen, mineraalwater, melk
Menu’s
3 gangen menu
4 gangen menu
5 gangen menu
6 gangen menu

€ 29,50
€ 39,50
€ 49,50
€ 59,50

Wijnarrangement 3g
Wijnarrangement 4g
Wijnarrangement 5g
Wijnarrangement 6g

€ 15,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 30,00

Bittergarnituur
Bittergarnituur koud-warm
Nootjes, zoutjes, Hollandse Kaas, Groninger worst, rundvleesbitterballen
Bittergarnituur zelf samen stellen of uitbreiden:
Zoutjes en gemengde nootjes op tafel
Gemarineerde olijven op tafel
Bitterballen
Mini loempia
Kipnuggets
Vlammetjes
Mini frikandel
Nasihapje
Bamihapje
Mini gehaktballetje
Terrine van geitenkaas met een gelei van tomaat
Quiche met zalm
Quiche met Serranoham
Haring op roggebrood

AUDIOVISUELE ONDERSTEUNING
Wifi
Beamer en scherm
Projectiescherm
Laptop
Flip over
Tafel lessenaar
1 microfoon via versterking
(bedraad)
Draadloze microfoon
Microfoon standaard
Geluid set (tot 100 personen)
Telefoon beltarief extern
Fotokopieën
Menukaart onze huisstyle
Bloemen

€ 7,50 p.p.

€ 1,75 p.p.
€ 1,95 p.p.
€ 0,75 p.st.
€ 0,75 p.st.
€ 0,75 p.st.
€ 0,70 p.st.
€ 0,70 p.st.
€ 0,70 p.st.
€ 0,70 p.st.
€ 0,70 p.st.
€ 2,00 p.st.
€ 2,75 p.st.
€ 2,75 p.st.
€ 2,00 p.st.

aangeboden
€ 75,00 per dag
€ 15,00 per dag
€ 75,00 per dag
€ 12,50 per dag
€ 15,00 per dag
€ 15,00 per dag
€ 100,00 per dag
€ 15,00 per dag
vanaf € 225,00 per dag
Hoteltarief
€ 0,30 per kopie
€ 1,50 per persoon
op aanvraag

ZALEN
Winterkamer
De winterkamer is de Opkamer van het voorhuis in Jugendstil sfeer uit 1910.
De Winterkamer biedt plaats tot 30 personen afhankelijk van de opstelling.

Paardenstal
De paardenstal heeft nog zijn authentieke sfeer zoals het een paardenstal behoort. De voederbakken
en ruiven zijn allen nog aanwezig. De paardenstal biedt plaats voor een gezelschap tot 40 personen
afhankelijk van de gewenste opstelling.

Prieelterras
Het prieel terras biedt plaats tot 60 personen.

Het Tuinhuis
De voormalige kapschuur van de boerderij is omgetoverd tot het Tuinhuis. Deze veelzijdige zaal biedt
vele diverse mogelijkheden. Het Tuinhuis biedt plaats voor een gezelschap tot 150 personen
afhankelijk van de gewenste opstelling.

De Graanschuur
In het midden van de boerderij bevindt zich de Graanschuur. Hier kunt u terecht voor een kopje
koffie of iets anders lekker, maar ook voor een ontbijt, lunch, high tea, diner en vele andere opties.
De Graanschuur biedt volop ruimte voor flexibele indelingen. Van diner opstelling, een theather
opstelling of bijvoorbeeld een receptie. Dankzij de groene schuifdeuren kan de zaal makkelijk
vergroot of verkleint worden.

