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De Ontmoeting 

De grootste condoleanceruimte 

van Zuylen heeft een moderne 

sfeer. De inrichting doet denken 

aan een echt stadscafé.  

Deze ontmoetingsplek biedt  

plaats tot wel 300 personen  

en heeft een prachtige lichtinval. 

Welkom bij Zuylen
Na de uitvaartplechtigheid heeft Zuylen verschillende 
ruimtes voor de condoleance. Van een knusse koffie
kamer tot een sfeervol grand café. Omdat je maar één keer 
definitief afscheid neemt, helpen wij graag met het maken 
van een passende keuze. De vijf ruimtes hebben elk hun 
eigen sfeer en variëren in grootte. Zo past de ene mooi 
voor gezelschappen tot 30 personen en hebben we ook  
een ruimte waar wel 300 personen samen kunnen komen. 
In deze brochure kom je de verschillende ruimtes tegen. 
Op www.zuylen.nl vind je ook mooie sfeerfilms.
 
De condoleance is een belangrijk onderdeel van het 
afscheid. Het is een moment van ontmoeting en het 
ophalen van herinneringen met jouw gasten. Het is fijn 
als de condoleance past bij de overledene. Daarom bieden 
wij een zeer uitgebreide horecakaart. Of je nu voor koffie 
met gebak kiest, soep met een broodje, bier met bitter
ballen of een luxe uitgebreide borrel, álles is mogelijk.  
Het is goed om te weten dat we voor elk moment op  
de dag ook een uitgebreid vegetarisch en veganistisch 
assortiment hebben.
 
Ter inspiratie kun je eens door deze brochure bladeren. 
De foto’s geven vast een aardig beeld van ons assortiment. 
Achter in de prijslijst staat een overzicht van ons complete 
aanbod. Staat jouw wens er niet tussen? Vrijwel alles 
buiten de kaart kunnen we ook voor je regelen.
Tot slot is het goed om te weten dat we je bestelling graag 
twee dagen van tevoren ontvangen. Op die manier weet je 
zeker dat we aan je wensen tegemoet kunnen komen.

Aarzel niet om bij vragen contact
op te nemen via 076 - 521 94 53.

Yvette Langbroek - Manager Uitvaartcentrum
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De Oase 

Onze nieuwste ruimte De Oase 

biedt ruimte aan ongeveer 125 

mensen. Je oog valt bij binnen-

komst meteen op de prachtige 

kersenboom. De ruimte heeft 

verschillende zit- en staplaatsen.
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Koffie &
Theetijd
Regelmatig wordt om een uitgebreide koffietafel gevraagd. 
Natuurlijk kan dit. Wij serveren bij de koffie cake, 
bonbons, macarons of een lekker gebakje. Op pagina 
30 en 31 vind je een overzicht van alle zoete lekkernijen. 
Liever een worstenbroodje? Kijk dan bij Zout & Hartig. 
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Taart & Zoet
Via onze lokale bakkers bestellen wij dagelijks taartjes  
en andere lekkernijen. Je kunt er dus altijd van uitgaan  
dat alles wat wij jouw gasten serveren, vers is. 
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Zout &
Hartig
Liever een hartig hapje in plaats van iets zoets bij de 
koffie? Een Brabants worstenbroodje, saucijzenbroodje, 
hamkaasbroodje of een vegatarische variant serveren 
we in klein of in groot formaat. Op pagina 31 vind je een 
overzicht.
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’t Haagje 

Bij de ingang van ons groene 

begraafpark bevindt zich ‘t Haagje 

waar je onze kleinste condoleance-

ruimte met aula vindt. De flexibele 

indeling is voor maximaal 25 gasten 

en naar ieders wens in te vullen.12 13



Soep & Brood
In ons assortiment vind je 3 heerlijke smaken: 
Italiaanse tomatensoep, Hollandse groentesoep en 
Bospaddenstoelensoep. Desgewenst met een bijpassend 
broodarrangement met smeersels. Maar ook een 
zacht belegd bolletje met kaas, een harde bol met 
luxe vleeswaren tot een rijk belegde sandwich met 
scharrelkalkoen behoren tot de mogelijkheden: ons 
broodassortiment is breed. Op pagina 30 en 31 vind je  
alle opties.
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Vegetarisch  
& Veganistisch
Zowel in ons zoete als hartige assortiment hebben we 
vegetarische en veganistische producten. Zoek je iets 
specifieks? Laat het ons weten, we denken buiten onze 
kaart ook graag met je mee. 
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Café Oud Zuylen 1826 

Zo’n 120 mensen kunnen we welkom 

heten in onze kleinschalige en 

misschien wel meest knusse ruimte: 

Café Oud Zuylen 1826. Misschien niet 

meteen wat je zou verwachten van een 

condoleanceruimte, want wanneer de 

eikenhouten deuren van Oud Zuylen 

openen, lijk je een heus bruin café 

binnen te stappen. We schenken er 

zelfs een getapt biertje. 20 21



Hapjes voor
bij de borrel
Wil je een groenten plankje of bittergarnituur bij de  
borrel serveren, of heb je voorkeur voor een koude 
of warme borrelplank? Op pagina 32 vind je alles
wat we bij de borrel serveren.
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Exclusieve 
hapjes
In samenwerking met onze huiscateraars verzorgen we 
verschillende exclusieve hapjes. Op pagina 33 vind je een 
assortiment verschillende wraps, quiches en andere  
exclusieve hapjes. We bespreken graag alle mogelijkheden 
met je.
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Grand Café 

We heten je welkom in de grandeur

van een echt Grand Café. Samen met 

de mooie buitentuin is deze ruimte 

geschikt voor een condoleance 

tot 150 gasten. Ook is het Grand 

Café zeer goed in te richten voor een 

intiem afscheid tot 45 gasten. 

Het Grand Café is direct

te bereiken vanuit Aula Brabant. 27



Prijslijst
Onze dranken
Koffie
Thee div. soorten
Koffie, thee en (bruis)water onbeperkt p.p
Koffie, thee en (bruis)water onbeperkt met  
    2 chocolaatjes p.p. 
Koffie, thee en (bruis)water onbeperkt met  
    2 macarons p.p.
Koffie, thee en (bruis)water onbeperkt met  
    2 hartige (mini)broodjes p.p.
Fles tafel (bruis)water 750 ml
Ranja karaf
Frisdrank div. soorten
Melk glas
Huiswijn Sedosa (wit, rood, rose)
Bier flesje (ook alcohol vrij)
Bier per glas van de tap (alleen Oud Zuylen)
Speciaalbieren per flesje (afname per krat)
Prosecco/Cava
Alcoholische dranken div. 

De prijs van wijn, Prosecco, Cava, is per glas.  

De uiteindelijke afname gaat per hele fles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,30
2,30
4,40

 5,20
 

6,55
 

7,50 
 

2,10
1,00
2,55
1,65
3,80
2,85
2,45 
3,70
4,15

op aanvraag

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taart & Zoet
Gesorteerd gebak
Vlaai div. soorten
Cheesecake
Appelflap groot
Appelflap klein
Luxe koeken div. soorten
Roze koek met amandelspijs
Petitfour (4 x 4 cm)
Slagroomsoesje (suikerlaag, witte of  
    bruine chocoladelaag)
Bakkertje (schuim met room)
Zoete broodjes
Roomboterkoekjes
Cake
Luxe vegan cake, dikke plak, div. soorten             
    seizoensgebonden smaken
Luxe cake, dikke plak, div. soorten seizoens  
    gebonden smaken
Spekkoek/Indische cake
Sponscake
Macaron
Bonbon van La Bohème of Boulanger
Muffin klein div. smaken seizoensgebonden
Eierkoek (met boter 5 cent extra)
Krentenbol (met boter 5 cent extra)
 
 

 
 

 3,70
 2,65
 3,65
 2,45
 1,65
 1,65
 2,75
 3,30
 
 1,75 
 2,45
 1,90
 0,60
 1,00
 
 2,15

 
 2,15 
 1,55
 2,35
 1,15
 0,90
 1,40
 1,30
 1,40

 
 
 
 

Voor de kinderen
Kinderen krijgen een kleurplaat met kleurtjes, 
frisdrank naar keuze en een van de volgende  
lekkernijen op bestelling: eierkoek of  
cupcake met kinderversiering of  
donut met chocolade versiering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4,25
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4,95

5,50
5,50

15,50

9,80

12,60

6,00 3,30

2,65
2,85
3,25
3,25
3,25

Soep & brood
Diverse soorten soep,  
minimaal 20 stuks per soort
• Italiaanse tomatensoep: rijkelijk gevuld 

met paprika en kruiden  
(vegetarisch en met balletjes mogelijk)

• Hollandse groentesoep: heldere soep met 
tal van verse groenten 
(vegetarisch en met balletjes mogelijk)

• Bospaddenstoelensoep, met een verfijnde 
selectie van verschillende paddenstoelen

Brood bij de soep
Focacciabrood (6 puntjes) 
Mosterdkaasbrood (10 sneetjes) 
Brood met 4 smeersels (4 personen)

Broodarrangement incl. koffie, thee en 
onbeperkt (bruis)water
• Zachte broodjes met kaas en  

verse vleeswaren, twee p.p.
• Harde en zachte broodjes met  

verschillend beleg: kaas, vleeswaren en 
salades zonder garnering, twee p.p.

Broodjes Robuust (120 gram) bestaande uit  
divers vers afgebakken broodsoorten
Minimale afname 20 stuks

• Kip  Avocado  Verse munt yoghurt dressing
• Vitelo tonato  Kappertjes  Geconfijte rode ui 

Rucola
• Parmaham  Truffel  Antiboise  Mesclune
• Oude kaas  Roerei  Mosterdcreme  Augurk 

Honing
• Hummus  Gegrilde groenten  Feta 

Spinazie
• Forelsalade  Ravigotte  Appel  Bleekselderij 

Kropsla
• Gemarineerde kip  Omelet  Crispy bacon 

Vega & Vegan
• Oude kaas  Roerei  Mosterdcreme  Augurk 

Honing
• Hummus  Gegrilde groenten  Feta 

Spinazie
• Brie  Chutney van het seizoen  Noten
• Aubergine  Paddestoelen  Truffelcreme 

Rucola
• Tzatziki relish  Artisjok  Tomaat – Romasla

Broodjes/sandwiches klein en fijn (70 gram)
Minimale afname 20 stuks

• Kip  Avocado  Verse munt yoghurt dressing
• Vitelo tonato  Kappertjes  Geconfijte rode ui 

Rucola
• Parmaham  Truffel  Antiboise  Mesclune
• Oude kaas  Roerei  Mosterdcreme  Augurk 

Honing
• Hummus  Gegrilde groenten  Feta 

Spinazie
• Forelsalade  Ravigotte  Appel  Bleekselderij 

Kropsla
• Gemarineerde kip  Omelet  Crispy bacon 

Vega & Vegan
• Oude kaas  Roerei  Mosterdcreme  Augurk 

Honing
• Hummus  Gegrilde groenten  Feta 

Spinazie
• Brie  Chutney van het seizoen  Noten
• Aubergine  Paddestoelen  Truffelcreme 

Rucola
• Tzatziki relish  Artisjok  Tomaat  Romasla

Broodje hard/zacht kaas
Broodje hard/zacht diverse vleeswaren
Broodje kroket
Broodje vegetarische kroket
Broodje frikandel
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Zout & Hartig
Brabants worstenbrood groot
Brabants worstenbrood klein
Vegetarisch worstenbrood groot
Vegetarisch worstenbrood klein
Saucijzenbroodje groot
Saucijzenbroodje klein
Kaasbroodje groot (vega)
Kaasbroodje klein (vega)
Hamkaas broodje groot
Hamkaas broodje klein
Frikandelbroodje groot
Frikandelbroodje klein

Hapjes voor bij de borrel

Bitterballen
Vegetarische bitterballen
Borrelgarnituur warm (2 st. p.p. gesorteerd)
Gehakballetjes warm of koud (2 st. p.p)
Borrelplank koud groot (5 á 6 pers.)
Noten gemengd karaf per 100 gr.
Olijven per 100 gr.
Groenteplankje + dip (minimale afname 5 st.)

Mix van wraps (kwart wrap & halve wrap)
Deze worden gerold in bietenwrap,  
wortelwrap en tortilla
Minimale afname 20 stuks

• Pulled chicken  Smockey saus  Spinazie
• Forel  Ravigotte  Rucola  Appel  Bleekselderij
• Dun gesneden ossenhaas  Pestocreme  Kropsla

Vega & Vegan
• Oude kaas  Roerei  Mosterdcreme  Augurk 

Honing
• Hummus  Gegrilde groenten  Feta  Spinazie
• Brie  Chutney van het seizoen  Noten
• Aubergine  Paddestoelen  Truffelcreme  

Rucola
• Tzatziki relish  Artisjok  Tomaat  Romasla
• Cafoutis  Verse kruidenroom  Avocado

Fingerfood (warm) 

Minimale afname 20 stuks

• Quiche van het seizoen (vis/vlees/vega)
• Köfteballetjes yoghurtdip (2 p.p)
• Gyoaza (vis/vlees/vega)
• Visballetjes  Ravigotte (2 p.p)
• Veganballetjes  Chili koriander dip (2 p.p)
 
Fingerfood (koud) 

Minimale afname 20 stuks 

• Polentawafeltje
• Watermeloen  Feta  Munt
• Gemarineerde en gevulde paddenstoel

2,50

2,50

Goed om te weten
• Aanvragen ontvangen we graag minimaal twee 

werkdagen van tevoren.
• Speciale wensen kun je altijd aan ons voorleggen. 
• Voor kinderen zijn stoelen aanwezig en  

hebben we speelgoed in huis.
• Informatie over allergenen kunnen we je 

verstrekken. Helaas is niet elk dieet mogelijk.
• Het serveren van eigen consumpties is niet 

toe    gestaan vanwege de voedselveiligheid en de 
daaraan verbonden wettelijke regels. 

Disclaimer
De prijzen en het aanbod hebben betrekking op 2023. Aan de  
informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.  

 2,30Mix van bruschetta’s
Minimale afname 20 stuks

• Ossenhaas  Picalilly  Rucola
• Forel  Ravigotte  Kaviaar
• Vitello tonato  Kalfsmuis  Tonijn creme 

Sud ‘n sol
• Zalmtartaar  Mosterd dillecreme 

Zilten groenten 

Vega & Vegan
• Aubergine  Truffel  Paddestoelen
• Hummus  Gegrilde groenten
• Clafoutis  Avocado
• Salade van blauwe kaas  Gekarameliseerde ui

2,75
1,65
2,75
1,65
2,75
1,65
2,75
1,65
2,75
1,65
2,75
1,65

0,90
0,90
1,80
1,65

12,60
2,75
3,30
7,90

2,75/5,45
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Tuinzigtlaan 11 4813 XH Breda | 076-521 9453 | info@zuylen.nl | www.zuylen.nl

Deze muur herbergt 
vele verhalen, 
wonderlijke verhalen,
uit het verleden 
van stad en mensen
Kunstwerk Wonderwall:

Ga op ontdekking en bewonder nog vele 

andere kunstwerken op ons Begraafpark


