
Wij begrijpen dat je op dit moment veel dingen moet regelen en het geen
gemakkelijke tijd voor je is. Daarom nemen wij graag een stuk uit handen door

het gezelschap in onze warme ambiance te ontvangen.

Na een afscheid
samen komen met
een gezelschap in
onze warme
ambiance.



Een waardevol afscheid. Even
samenkomen en napraten onder het

genot van een kop koffie, een
broodje en een kop soep. Of even na

borrelen met een glas wijn en iets
hartigs. 

 
Wij zorgen er graag voor dat de dag
met al het bezoek prettig afgesloten

kan worden.

Onbeperkt koffie, thee en water
 Div. soorten belegde broodjes | wit

en bruin
Krentenbollen | boter en/of kaas

 
19.5 p.p.

uitbreiding luxe beleg | 2.5

Koffietafel 1

Onbeperkt koffie, thee en water
 Div. soorten belegde broodjes | wit

en bruin
Krentenbollen | boter en/of kaas

Glaasje soep | standaard keuze uit 2
smaken

 
21.5 p.p.

uitbreiding luxe beleg | 2.5

Koffietafel 2

Onbeperkt koffie, thee en water
 Div. soorten belegde broodjes | wit

en bruin
Krentenbollen | boter en/of kaas

Glaasje soep | standaard keuze uit 2
smaken

Mini worstenbrood | mini quiche
 

24.5 p.p.
uitbreiding luxe beleg | 2.5

Koffietafel 3

Het is uiteraard ook mogelijk de
condoleance geheel op maat af te
stemmen. Geef de voorkeuren of

wensen door en wij verzorgen een
offerte op maat.

Lekkere bittergarnituur doet het altijd
goed! 

7 stuks p.p. | 6.- p.p.
14 stuks p.p. | 11.5 p.p.

 

Condoleanceborrel Snack

Combinatie van luxe belegde
crostini's en bittergarnituur.

6 stuks p.p. | 9.- p.p.
12 stuks p.p. | 17.- p.p.

 

Condoleanceborrel Classic

 Dit is een samenstelling van ons
populaire Thym Plateau en Plateau

Hollande. Het bestaat uit o.a.
charcuterie, rilette van eend, vers

stokbrood, aioli, truffelcrème,
brokkelkaas, bitterballen, olijven,

meloeskes en cornichons. We
serveren dit op stijlvolle planken op

tafel.
19.5 p.p.

 

Condoleanceborrel Aperitivo

Alle dranken worden berekend op
basis van nacalculatie.

 
Indien gewenst kunt u de borrel

uitbreiden met onbeperkt huiswijn, -
bier, fris, 

koffie en thee.
2 uur | 17.5 p.p.

2,5 uur | 21.5 p.p.
3 uur | 25.- p.p.

CONTACT US
Thym by Parkzicht

Alberdingk Thijmlaan 18
5615 EB Eindhoven

www.thym.nl
040 211 48 88 | thym@hotelparkzicht.nl Alle overige dranken worden

berekend op basis van nacalculatie.


