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Inleiding
Hierbij nemen wij de vrijheid om u enige informatie te geven betreffende de
mogelijkheden tot het houden van uitvaarten en condoleances in Restaurant de Olifant te
Breukelen.
De trend om een condoleance of de gehele dienst op locatie te houden, is ook in
Restaurant de Olifant voelbaar geworden.
Gezien de unieke ligging aan de rivier de Vecht en de ruime keuze aan mogelijkheden
maakt de Olifant een ideale gelegenheid voor het houden van uitvaarten of
condoleances.
Het bedrijf is sfeervol en modern ingericht en beschikt over een eigen gratis
parkeerterrein voor 80 auto’s en kan ongeveer 250 gasten herbergen.
De mogelijkheden zijn zeer uitgebreid, van een ‘traditionele’ condoleance met een kopje
koffie of thee geserveerd met een plakje cake of luxe belegde broodjes tot een borrel
met mooie hapjes.
Tevens bestaat de mogelijkheid tot een uitgebreide dienst met eventueel de
aanwezigheid van de overledene.
Het is zelfs mogelijk met de overledene en een beperkt aantal gasten een vaartocht in
onze open “Olifanten Sloep” (11 bij 4,5 meter) te maken over de Rivier de Vecht, wellicht
richting de begraafplaats in Maarssen.
Kortom iedere bijeenkomst kan ‘op maat’ uitgevoerd worden.
Omdat bij een overlijden vaak snel gehandeld moet worden, geven wij u ook een mobiel
nummer waar wij goed bereikbaar op zijn, voor eventueel overleg betreffende
beschikbaarheid.
Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden en bijbehorende prijzen, uiteraard zijn dit
slechts suggesties en kan alles volledig worden aangepast aan de wensen van u en/of uw
gasten.
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur bereikbaar
op nummer 0346-561478.
Op woensdag, zaterdag en zondag zijn wij bereikbaar vanaf 16:00 uur op nummer 0346561478.
Op alle overige momenten kunt u ons bereiken op nummer 06-53937560.
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Overzicht zalen
Plattegrond

Capaciteit zalen
M2

Diner Buffet Theater opstelling Borrel/Receptie Feestavond

Vechtzaal

70

60

100

100

100

Pleisterplaats

55

40

50

60

-

Tolkamer

30

-

-

30

-

De verschillende zalen kunnen gecombineerd worden tot een grote ruimte met een
capaciteit van maximaal 250 gasten.

4

Uw uitvaart in de Olifant
Uw dienst kan plaatsvinden in de Vechtzaal waar 100 gasten kunnen plaatsnemen.
Wanneer er meer dan 100 gasten verwacht worden, kunnen wij één zaal maken van de
Pleisterplaats en de Vechtzaal voor een totaal van 150 gasten.
De locatiekosten bedragen € 450,- welke berekend worden voor de opstelling (voor
zover mogelijk), verse bloemen en personeel.
Mocht uw voorkeur uitgaan naar een dienst in bijvoorbeeld de Katholieke kerk in
Maarssen dan kunnen wij u en de overledene in onze ‘Olifanten’ sloep varen naar de
kerk.
U en uw gasten kunnen de auto alvast parkeren op het eigen parkeerterrein van de
Olifant.
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Olifanten Sloep
De grote reddingssloep is een open originele reddingssloep van 11,50 meter lang en
4,30 meter breed.
De scheepvaartinspectie heeft haar goedkeuring gegeven om met 60 gasten te
mogen varen.
Geniet samen met uw gezelschap van al het moois dat de Vecht te bieden heeft.
Aan boord kunnen wij u een hapje en een drankje serveren.
Bijvoorbeeld:
 Er kunnen bootplanken geserveerd worden met diverse lekkernijen,
Bijvoorbeeld; brood met tapenade en pesto, salami, caprese salade en
ham met meloen.
Tarieven

-

Eerste 1,5 uur
Ieder half uur volgend
Ieder uur volgend extra

€
€
€

350,00
75,00
150,00

-

Dagdeel ochtend 4 uur van 9.00 tot 13.00 uur
Dagdeel middag 4 uur van 13.00 tot 17.00 uur
Dagdeel avond 4 uur van 18.00 tot 22.00 uur

€
€
€

600,00
600,00
600,00

-

Gehele dag

€ 1000,00
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Condoleance
Bent u op zoek naar een plek voor uw condoleance na de dienst en het begraven of
cremeren?
De Pleisterplaats en/of de Vechtzaal zijn zeer geschikt voor het geven van een
condoleance.
Onderstaand een aantal culinaire suggestie voor uw tijdens uw condoleance, uiteraard
zijn dit slechts suggesties en kan alles naar uw wens worden aangepast.
Plakje cake
Cake van onze banketbakker

€

1,00

Petit Four

€

2,85

Luxe gesorteerd gebakje

€

3,25

Quiche puntje

€

3,75

Huisgemaakte soep vanaf

€

4,25

Brood bonbon
Luxe kleine broodjes belegd met bijvoorbeeld:
Ei truffelsalade, ham en kaas, kipkerrie salade

€

2,75

Belegd broodje
Zachte broodjes belegd met bijvoorbeeld:
Kaas, ham, ham en kaas of ei truffelsalade

€

3,25

Luxe belegd broodje
Luxe harde broodjes belegd met bijvoorbeeld:
Carpaccio met truffelmayonaise, Vitello tonnato,
martino, ei truffelsalade, kipkerrie salade

€

4,25

Krentenbol

€

1,50

Broodjeslunch
Deze bestaat uit luxe belegde broodjes, een hartige snack
(indien gewenst vanuit de automatiek), vers fruit, verse koffie,
thee, vruchtensap en melk.

€ 18,75

Brood met tapenade en pesto

€ 2,50 p.p.

Knabbel garnituur
Karafjes pinda’s, Japanse mix en tijgernootjes

€ 0,90 p.p.

Luxe banketbakkers koekjes
Zoute koekjes

€ 1,75 p.p.

Combinatie van knabbelgarnituur en banketbakkers zoutjes

€ 1,55 p.p.

Assortiment Van Dobben warm bittergarnituur
Gemixt bittergarnituur of alleen bitterballen

€ 0,90 p.st.

Bitterbal van Parmezaanse kaas

€ 1,75 p.st
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Amuse glaasje
Gevuld met bijvoorbeeld:
Pomodori salade met mozzarella
Parmaham met meloen,
Gerookte zalmtartaar met saffraan mayonaise
Verrassings amuse van de Chef

€ 2,75 p.p.

Huisbereide Bruschetta
Belegd met bijvoorbeeld:
Ossenhaas carpaccio met truffel mayonaise, Vitello tonnato,
huisgerookte zalm of Taleggio met appelstroop

€ 3,00 p.st.

Kipsaté (100 gram)
Geserveerd met huisbereide satésaus, atjar en kroepoek

€ 4,25 p.p.

Pistolet warme beenham
Warme beenham met honingmosterd dressing

€ 4,50 p.st.
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Diner
Samen met uw familie of vrienden rustig na praten en genieten van een heerlijk diner?
Sinds augustus 2015 is de Olifant niet alleen een Evenementenlocatie maar ook
volwaardig restaurant met Italiaanse keuken.
De vakbekwaamheid en creativiteit van de chef-kok staan garant voor eerlijke en verse
(Italiaanse) gerechten.
Hieronder treft u een culinaire suggesties die wij u kunnen bieden.
Uiteraard kunt u ook van onze á la carte kaart dineren of zelf een menu uit samen
stellen.

Menu suggestie
Shared dining
Samen met uw gezelschap genieten van een 3-gangen Italiaanse proeverij naar invulling
van de chef en gerelateerd aan de huidige menu kaart.
Als voorgerecht worden planken met diverse warme en koude voorgerechtjes in het
midden van tafel geserveerd.
Aansluitend worden er enkele vis, vlees en vegetarische hoofdgerechten geserveerd.
Als dessert word er een ‘Dolci Misti’plank geserveerd met diverse Italiaanse lekkernijen.
Prijs per persoon €38,-
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Overige informatie
Routebeschrijving
Een uitgebreide route beschrijving naar onze locatie sturen wij u graag per mail. De
Olifant is ook per bus goed te bereiken vanaf Station Breukelen. Vanaf Station Breukelen
neemt u buslijn 120 richting Utrecht. U kunt naast onze locatie uitstappen. De busrit
duurt ± 10 minuten.
Parkeerfaciliteiten
De Olifant beschikt over een eigen parkeer terrein waar voor ± 80 auto’s plaats is.
Uiteraard kunnen uw gasten hier gratis gebruik van maken.
Hotel accommodaties
Graag geven wij u uitgebreide informatie over alle overnachting mogelijkheden in de
buurt van De Olifant. Deze informatie kunt u aanvragen per email.
Uniforme Voorwaarden Horeca
De Olifant hanteert de Uniforme Voorwaarden Horeca. Op verzoek sturen wij u onze
uitgebreide Algemene Voorwaarden.
NAW
Restaurant de Olifant
Straatweg 1
3621 BG Breukelen
0346-561478
www.deolifant.nl
info@deolifant.nl
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