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Een condoleance is een mooi moment om samen met familieleden en vrienden  
uw dierbaren te herdenken. Om met een traan en een lach herinneringen op te halen.  

De condoleance is het moment waarop u mensen de gelegenheid geeft om hun  
medeleven te tonen, waarop u napraat met vrienden en familie en rustig  

bij kunt komen met een drankje en een hapje. 

Restaurant de Maasparel biedt u de mogelijkheid om te herdenken in een bijzondere  
setting. Dit kan in onze tuinkamer, tuinserre maar ook zeker in onze oude Dorpssmidse. 

Aangezien wij graag uw zorgen uit handen nemen en u waarschijnlijk aan meerdere  
factoren moet denken, hebben wij al verschillende koffietafel arrangementen 

samengesteld. Uiteraard helpen wij u ook graag met het samenstellen van een  
persoonlijk condoleance, die volledig aan uw wensen voldoet. 

Vraagt u bij het maken van een afspraak even naar Lennart of Gerwin?

Ons correspondentie adres is:

De Maasparel
Schans 3-5

5944 AE Arcen

077-4731296
info@maasparel.nl
www.maasparel.nl

In alle suggesties is het mogelijk om wijzigingen aan te brengen.
Ook kunnen wij rekening houden met allergenen, of speciale dieet-wensen.                                                             

Dit kunt u aangeven bij uw aanvraag.  
Helaas kunnen wij niet koken naar een ‘sporen’ allergie.



De Smidse
Indien u als locatie “de Smidse” wenst te gebruiken dan rekenen wij hiervoor zaalhuur.
De zaalhuur bedraagt 85,00 
  

Koffietafel	 20,50 p.p.
Een koffietafel bestaande uit kop groentesoep met balletjes, diverse broodsoorten  
waaronder rozijnenbrood en diverse harde en zachte broodjes. 4 soorten vleesbeleg,  
kaas en diverse zoetwaren. Onbeperkt tafelwater, koffie en thee.
Uitbreidingen:
• Limburgse vlaai 3,75 p.p.
• Luxe Limburgse vlaai 4,75 p.p.
• Pasteitje gevuld met kalkoenragout en paddenstoelen 9,00 p.p.
• Bourgondiër kroket 3,00 p.p.

Koffietafel	de	luxe	 22,00 p.p.
• Een koffietafel bestaande uit kop groentesoep met balletjes, diverse broodsoorten  
 waaronder rozijnenbrood en diverse harde en zachte broodjes. 
• 4 soorten vleesbeleg, kaas en diverse zoetwaren. Onbeperkt tafelwater, koffie en thee.                                                                                                                         
• Tafels opgedekt met damast lakens en linnen servetten.
Uitbreidingen:
• Limburgse vlaai 3,75 p.p.
• Luxe Limburgse vlaai 4,75 p.p.
• Pasteitje gevuld met kalkoenragout en paddenstoelen 9,00 p.p.
• Bourgondiër kroket 3,00 p.p.

Uitvaart arrangement 22,50 p.p.
Een wat nieuwere ongedwongen variant op de bestaande koffietafel,             
de ruimte of terras wordt met zitjes en enkele statafels ingedeeld.
• Kop groentesoep met balletjes
• 3 halve harde luxe belegde broodjes  o.a. met gerookte zalm, brie, kaas en rauwe ham.
• Onbeperkt tafelwater, koffie en thee.
• Tafels opgedekt met damast lakens en linnen servetten.
Uitbreidingen:
• Limburgse vlaai 3,75 p.p.
• Luxe Limburgse vlaai 4,75 p.p.

Onze koffietafels en arrangementen gelden voor een tijdsduur van 2 uur.  
Overige consumpties worden apart berekend.


