Best Wedding Deal
Persoonlijke aandacht voor jullie gasten vinden wij erg belangrijk. Eén van de belangrijkste
momenten in jullie leven is jullie huwelijksdag, een dag om met veel oog voor detail en veel
aandacht voor te bereiden. Onze persoonlijke begeleiding van bruidsparen wordt als warm en
professioneel ervaren. Het zal jullie en jullie gasten aan niets ontbreken.
Voorbeeld offerte voor jullie huwelijksdag. Tijden zijn indicatief.
Ontvangst
Einde
Aantal gasten
Ceremonie

:
:
:
:
:

15.30 uur overige gasten
15:45 uur arrivé bruidspaar
00.00 uur
30 overdag
100 gasten voor het feest

: 15:45 uur – 16:45 uur
: In de Boszaal, wij berekenen geen zaalhuur. Zie hieronder een
voorbeeld opstelling. Wij hebben zelf een rode loper in huis die
we voor jullie uitrollen.
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Optioneel

: Het is ook mogelijk om te trouwen in het natuurgebied De Lange Duinen
: Indicatie van de meerprijs € 150,00

Toost en borrel
Aantal personen

:
:
:
:

16.45 – 18.00 uur in de Brasserie met terras
30 volwassenen
flûte Prosecco
Bruidstaart van Top’s Edelgebak
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Diner
Tijd
Ruimte
Opstelling
Diner

:
:
:
:

18.00 – 20.30 uur
Brasserie
Informele opstelling
Drie gangen menu met keuze in voor- en hoofdgerecht tussen
een vlees-, vis- of vegetarisch gerecht.
: Op tafel serveren wij broodjes met roomboter en olijfolie
: Bij het diner schenken wij dranken uit het Hollands
Assortiment.
: Op tafel serveren wij ijswater
: Wij verzorgen een feestelijke menukaart

Dranken

Menu voorbeeld
Voorgerecht
Vitello tonato; gebraden kalfsfricandeau met tonijnmayonaise, rode uit en kappertjes
Of
Huisgerookte zalm met gepocheerd ei en Hollandaisesaus
Of
Tomatenbouillon met schuim van basilicum
Hoofdgerechten:
Dun gesneden runderlende met tomatensalsa en basilicumjus
Of
Gebakken scholfilet met doperwtencrème gepofte paprika en kerriejus
Of
Tagliatelle met truffel roomsaus en seizoensgroenten
Dessert:
Roodfruit tiramisu met merengue
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Feestavond
Tijd
Ruimte
Opstelling

: 20.30 – 0.00 uur
: Soesterzaal en met terras
: Informeel met zitjes en statafels

Feestavond arrangement
Ontvangst met koffie/thee met koekjes
Drankjes uit het Hollands assortiment: bier, frisdranken,
vruchtensappen, wijnen. Excl. buitenlands gedistilleerd en speciaal bieren.
Warm bittergarnituur (vijf per persoon):
✓ Diverse gefrituurde hapjes met dipsaus.
Op de tafels plaatsen wij:
✓ Gemengde noten melange
✓ Hollands tafelgarnituur, bestaande uit kaas, worst, zilveruitjes en augurkjes

Wij bieden deze prachtige deal zeven dagen per week en het gehele jaar door aan. Hierdoor is uw
droomhuwelijk echt dichtbij.
nu voor

€ 3.995,00

De prijs is gebaseerd op een bruiloft van 30 daggasten en 100 feestgasten (beide inclusief
bruidspaar). Extra's zijn mogelijk in overleg.
De totaalprijs is inclusief bediening, locatiekosten, inrichting en BTW. Het totaalbedrag is exclusief
de gemeentelijke leges voor de huwelijksvoltrekking en kosten niet benoemd in het arrangement.
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