JA-WOORD

Het belangrijkste onderdeel van
jullie trouwdag, het JA-woord! Hoe
zien jullie dat voor je?

OFFICIELE TROUWLOCATIE
Gasterij Vergeer is een officiële trouwlocatie wat betekent
dat jullie bij ons het burgerlijk huwelijk kunnen laten
voltrekken. Dat kan op onze binnenlocatie of op onze
prachtige buitenlocatie op steenworp afstand.

BRUILOFT TIP!
Uiteraard is trouwen op onze buiten- of binnenlocatie
prachtig en kan je dat vieren met je daggasten. Wil je liever
geen keuze maken? Nodig dan al je gasten uit voor de
feestavond en voltrek het huwelijk tijdens de feestavond, een
mooie verrassing dat iedereen daar bij kan zijn.

De foto's van de bruiloft op de buitenlocatie zijn gemaakt
door Fotografia - www.fotografia.nu

BUITEN TROUWEN

Op een steenworp afstand ligt
landgoed Vergeer, een prachtig
stuk land midden in de natuur,
met recht een fotogenieke locatie.
LANDGOED VERGEER
Landgoed Vergeer ligt op 5 minuutjes lopen van onze
locatie aan de rand van Reeuwijk-dorp. Hier is een
prachtig rustig plekje tussen de weilanden, met uitzicht
op de koeien en geiten!

"WEDDING" ARRANGEMENT
Kies voor ons basis wedding arrangement en breidt dit uit
met verschillende van onze styling opties:

“Wedding” Arrangement
Basis aankleding huwelijksceremonie met white
wedding chairs en stretchoverkapping
Witte loper
DJ incl. installatie voor jullie mooiste nummers (1 uur)
Gebruik microfoon voor ambtenaar
Huur van Landgoed Vergeer voor ceremonie
Ceremoniebegeleiding vanuit Gasterij Vergeer

Prijs

€ 595,- (Bij verzorging van complete huwelijksdag)*
Prijs € 925,- (bij alleen ceremonie)*

Stylingpakket ceremonie a € 165,Gepersonaliseerd welkomstbord
Vaasjes met bloemen voor stoelen (10 stuks)
Sokkels met grote bloemstukken bij entree

Extra opties
Trouwbankje wit a

€ 40,-

Gepersonaliseerde loper met toeslag a

€ 50,-

€ 40,€ 350,Backdrop vanaf € 150,Lichtletters initialen en & teken a € 180,Verlengen DJ tijdens borreluur a € 125,- per uur
Wegwijzerbord ceremonie a
Trouwprieel vanaf

BRUILOFT TIP!
Wil je je ceremonie compleet maken en ook
gelijk extra sfeer brengen op de locatie?

*Prijzen zijn op basis van 30 personen,
meerprijs extra persoon 3,- p.p.
Kosten zijn exclusief de kosten van de
gemeente Bodegraven—Reeuwijk

Huur dan lichtletters!

€ 180
€ 180,-

2 initialen met & teken
2 initialen met hart
LOVE a

€ 220,€ 295,-

MR & MRS a

VOOR & NA JA-WOORD

LUNCHEN
Hebben jullie een volle huwelijksdag en willen jullie al
op tijd starten met jullie ceremonie? Dan is het ook
mogelijk om voor of na de ceremonie met jullie
daggasten te lunchen. Kies bijvoorbeeld voor onze
lunch "Gasterij Vergeer" met een assortiment van
kleine belegde broodjes. Uiteraard kunnen we ook
een lunch naar jullie wensen samenstellen met
belegde broodjes, soep of warme snacks.

Lunch "Gasterij Vergeer"
Assortiment van minibroodjes, wit en bruin: kaas,
gezond en rosbief met truffelsaus en parmezaan
Mini sandwiches: club, yorkham met eiersalade,
vitello tonnato
Miniwraps: kiprollade met pestomayonaise en
Goudse kaas, gerookte zalm met bieslookroomkaas en brie met tomatentapenade.
Afgebakken mini Danish; roombroodjes,
pecanbroodjes, frambozenbroodjes, kaneelrollen
en appelbroodjes

Incl. jus d'orange, water en melk

Prijs p.p.

PROOSTMOMENT
Na de ceremonie is het een mooi moment om na de
felicitaties te proosten op jullie zojuist gesloten
huwelijk. Met een lekker glaasje bubbels, een kopje
koffie of een drankje.

Ook is dit het geschikte moment om jullie bruidstaart
aan te snijden.

Wij werken samen met verschillende partners voor het
maken van de bruidstaarten waaronder Bakkerij de
Vlaam. Uiteraard zijn jullie ook vrij om zelf ergens een
bruidstaart uit te kiezen en deze bij ons op locatie af
te laten leveren.

BRUILOFT TIP!
Een bruidstaart is natuurlijk fantastisch maar
ben je een echte zoetekauw kan je natuurlijk
ook kiezen voor een mooie sweet table. Een
tafel vol met zoetigheden en misschien een
klein taartje voor jullie om aan te snijden.

€ 14,25

BBQ OP LOCATIE

Wil jij na de ceremonie en
proostmoment blijven genieten van
het mooie weer, kies dan voor een
BBQ buiten.
BBQ POLDERZICHT
Teri Yaki kipspiesjes
Griekse rundvleesspiesjes met tomaat en paprika
Argentijns gemarineerde runder sukade, aan 1 stuk gegrild
en getrancheerd
Merguez kalkoenworstjes
Zalm met oosterse kruiden in een bananenblad

BBQ RIETKRAAG
Oosters gemarineerde kippendij spiesjes
Spiesjes van lamsgehakt, met munt-yoghurtsaus
Brochette van zalm en kabeljauw met gegrilde courgette
Hamburger met rode ui en brie op een vers geroosterd pita
broodje
Runder churrasco met chimi churri

Spiesjes van roseval aardappelen met paprika en
champignons
Gegrilde portobello, met olijf, tomaat en Parmezaan

Salade van zoete aardappel, Mexicaanse kip, paprika en

Italiaanse burgers met vers geroosterd brioche broodje

Gepofte zoete aardappel met tomatensalsa
Geroosterde asperges, paprika, courgette en wortels

Aardappelsalade met truffel, ei en bosuitjesen
Pastasalade met gegrilde groenten, cherry tomaatjes,
mozzarella en pesto
Caesar salade

Knoflooksaus, Tzatziki, Citroen-korinader mayonnaise en
truffelsaus

Prijs per persoon

€ 28,50

sperziebonen
Salade Nicoise
Salade van gegrilde aspergetips en zongedroogde en
mozzarella

DESSERTS
Dessert polderklassiekers
Kies uit 3 gerechtjes in een weckpotje:

Knoflooksaus, pindasaus, cocktailsaus

Prijs per persoon

€ 29,75

Hangop met aardbeien en frambozen, Oma’s appeltaart
vanille dessert of bokkepootjes tira misu
met advokaat

Prijs per persoon

AANKLEDING & STYLING
De aangegeven BBQ en dessert prijzen zijn exclusief prijzen
voor styling en meubilair. Deze kosten zijn afhankelijk van
jullie wensen. Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden.

€ 5,25

Campfire desserts on a stick
Cinnamon rolls
Aardbeien met marshmellow fluff
Fruit spiesjes
Smores
Marshmallows
Butterscotch French toast

Prijs per persoon

€ 7,75

