
 

Condoleance arrangementen 
 
Namens directie en medewerkers van Hotel Assen allereerst gecondoleerd met het verlies van uw dierbare. 
Bij een overlijden moeten er veel zaken ten behoeve van de uitvaart geregeld worden. Wij hopen u enkele zorgen 
uit handen te kunnen nemen en een mooie bijdrage te kunnen  leveren met een gepaste catering na afloop.  
Wij hebben daarvoor in ons sfeervolle restaurant diverse mogelijkheden. Om het u wat makkelijker te maken 
hebben wij alvast een aantal passende arrangementen voor u samengesteld, uiteraard is dit eventueel naar eigen 
wens in te vullen. Tevens zullen wij er rekening mee houden dat u en uw gasten op een discrete en rustige 
manier nog even samen kunnen zijn. 
 
Eén van de arrangementen waaruit u kunt kiezen is ons koffie arrangement. Wij serveren uw gasten gedurende 

1½ uur onbeperkt koffie, thee, vruchtensappen en mineraalwater. Tevens is er een ruime keuze aan zoete 
lekkernijen. 

 
Koffie arrangement  
Duur 1½ uur, in een deel van ons restaurant   €    7.95 p.p. 
Inclusief  
onbeperkt koffie, thee, vruchtensappen en mineraalwater 
Donuts, muffins, brownies en friandises. 
 
 
Indien u gebruik wenst te maken van een lichte maaltijd kunt u kiezen voor ons lunch arrangement bestaande uit 
een kopje soep, luxe broodjes, warme snack, vers fruit, koffie, thee, melk, jus d’orange en mineraalwater. 

 
Lunch arrangement 
Duur 2 uur, in een deel van ons restaurant     €     17.50 p.p. 
Inclusief 
Kopje soep naar keuze 

2 luxe broodjes 
Warme snack 
Vers fruit 
Onbeperkt koffie, thee, melk, jus d’orange en mineraalwater 
 
 
U kunt ook voor een borrel arrangement kiezen. Gedurende 2 uur serveren wij naast de drankjes overheerlijke 
luxe amuses en staan er banketbakkers zoutjes, nootjes en olijven op tafel. 

 

Borrelarrangement       
Duur 2 uur, in een deel van ons restaurant    €     17.50 p.p. 
Inclusief 
Onbeperkt receptiedrankjes (excl. buitenlands gedestilleerd) 
Banketbakkers zoutjes, nootjes en olijven 
Assortiment van koude en warme luxe amuses (4 hapjes p.p.) 

Bovenstaande arrangementen zijn eventueel mogelijk in een aparte zaal op basis van zaalhuur en 

beschikbaarheid. 

Reserveringen en inlichtingen via de afdeling zaalreserveringen tel. 0592-851651  

e-mail:  sales@assen.valk.nl    Harry de Boer of Marlies van Guldener 
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