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De koffietafel wordt met voorkeur direct met de familie besproken zodat de wensen 

duidelijk aan bod komen en wij als Brasserie La Valeur daar feilloos op kunnen inspelen. 

Als team zetten wij ons in om aan alle wensen te voldoen. In de regel is alles mogelijk en 

staat de familie en de laatste wens van de overledene centraal. 

Brasserie La Valeur is onderdeel van het wooncomplex Parc Imstenrade in Heerlen. 

Diverse mogelijkheden in de directe omgeving maken Brasserie La Valeur tot een 

geschikte locatie. Brasserie La Valeur is op te delen in 2 gedeeltes waarbij het achterste 

gedeelte apart gereserveerd kan worden. Wij lichten u graag in over diverse 

mogelijkheden. 

Naast Brasserie La Valeur ligt de Elisabethkapel waar wij nauw mee samenwerken. Het is 

uiteraard mogelijk om een mis of herdenkingsmis te bespreken waarna u op loopafstand 

van Brasserie La Valeur bent. De Elisabethkapel heeft een capaciteit van 175 zitplaatsen 

met een eigen ingang en ook een eigen parkeerplaats. Bij Brasserie La Valeur zijn ook 

genoeg gratis parkeerplaatsen beschikbaar! 

Direct aan Brasserie La Valeur ligt de Orangerie welke ook goed geschikt is voor een 

bijeenkomst. Door middel van een gang worden Brasserie La Valeur en de Orangerie 

gescheiden, een combinatie van beide behoort zeker tot de mogelijkheden. De Orangerie 

is een open ruimte met veel licht inval. 

Indien u vragen heeft of de sfeer bij ons wilt proeven bent u uiteraard van harte welkom 

en staan wij klaar om een persoonlijk gesprek met u te hebben. 

Ook telefonisch of via de email zijn wij gemakkelijk te bereiken. Ons telefoonnummer is 

045-5432824 en ons emailadres is info@lavaleur.nl  

 

Graag tot ziens bij Brasserie La Valeur. 

 

Met gastvrije groet, 

 

Nicole van Velzen 

Gastvrouw Brasserie La Valeur 
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Diverse opties zijn mogelijk bij ons. Uw wensen staan centraal. 

De meest gevraagde opties zijn: 

 

Optie 1 € 14,- per persoon: 

Koffie/thee 

Ambachtelijke broodjes belegd met divers broodbeleg zoals kaas, brie en ham 

Diverse soorten vlaai 

 

Optie 2 € 16,- per persoon: 

Koffie/thee 

Soep, keuze uit tomatensoep of runderbouillon 

Ambachtelijke broodjes belegd met divers broodbeleg zoals kaas, brie en ham 

Diverse soorten vlaai 

 

Optie 3 € 18,- per persoon: 

Koffie/thee/melk/jus d’orange 

Soep, keuze uit tomatensoep of runderbouillon 

Ambachtelijke broodjes belegd met divers broodbeleg zoals kaas, brie en ham 

Diverse soorten vlaai 

 

 

 

Indien gewenst kan de koffietafel in buffetvorm geserveerd worden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


