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JA - WOORD
Jullie dag kan bij ons al starten met het
ja-woord. In onze feestlocatie of op onze
prachtige buitenlocatie.
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LUNCH, PROOST & BBQ
Na de ceremonie buiten of binnen lunchen,
proosten en BBQ-en.

08
DINEREN
Buffet, 3-gangen menu of juist een shared
style diner? Kies wat bij jullie past.
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RECEPTIE/BORREL
Verschillende arrangementen voor jullie
receptie of borrel.
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FEESTAVONDEN
Kies de feestavond die bij jullie past. Binnen
elk budget een mooie mogelijkheid.

16
ZELF SAMENSTELLEN
Bepaal zelf hoe je arrangement eruit ziet en
stel de avond samen op basis van jullie
eigen wensen.

17
UITBREIDING
Extra decoratie of leuke items op je
feestavond? Wij kunnen alles uitbreiden.

18
CONTACT
Neem contact op voor een vrijblijvende
offerte of kom onze locatie bezichtigen.

GASTERIJ VERGEER

WIE ZIJN WIJ?
Gasterij Vergeer is een familiebedrijf en bestaat al
bijna 50 jaar. Wij; Remco, Peter en Danielle zijn
opgegroeid in het bedrijf en hebben gastvrijheid met
de paplepel ingegoten gekregen van onze ouders.
Het verwezenlijken van een mooie dag voor jullie is
wat wij het liefste doen!

Remco en Peter vanuit de keuken en Danielle in het
hele huwelijkstraject vanaf de eerste afspraak tot en
met de dag zelf. Het meedenken met jullie wensen en
jullie dag van a tot z inrichten.

Wij werken samen als familie en vinden dan ook het
persoonlijk contact met onze gasten heel belangrijk,
om zo de perfecte dag voor jullie te organiseren.

In deze brochure vinden jullie veel van onze
mogelijkheden en voorbeelden. Uiteraard kunnen we
mixen en matchen en jullie arrangement op maat
samenstellen!

Veel leesplezier!

Liefs,
Remco, Peter en Danielle Vergeer
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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
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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

€ 625,- (Bij verzorging van complete huwelijksdag)*
Prijs € 975,- (bij alleen ceremonie)*
Stylingpakket ceremonie a

€ 185,-

Gepersonaliseerd welkomstbord
Vaasjes met bloemen voor stoelen (10 stuks)
Sokkels met grote bloemstukken bij entree

Extra opties
Trouwbankje wit a

€ 50,-

Gepersonaliseerde loper met toeslag a

€ 65,-

€ 45,€ 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,

Huur dan lichtletters!

meerprijs extra persoon 3,- p.p.

€ 180
€ 180,-

2 initialen met & teken

Kosten zijn exclusief de kosten van de

2 initialen met hart

gemeente Bodegraven—Reeuwijk

LOVE a

€ 240,€ 325,-

MR & MRS a
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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.
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€ 14,75

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
Italiaanse burgers met vers geroosterd brioche broodje

BBQ RIETKRAAG

Gepofte zoete aardappel met tomatensalsa

Oosters gemarineerde kippendij spiesjes

Geroosterde asperges, paprika, courgette en wortels

Spiesjes van lamsgehakt, met munt-yoghurtsaus
Brochette van zalm en kabeljauw met gegrilde courgette

Aardappelsalade met truffel, ei en bosuitjesen

Hamburger met rode ui en brie op een vers geroosterd pita

Pastasalade met gegrilde groenten, cherry tomaatjes,

broodje

mozzarella en pesto

Runder churrasco met chimi churri

Caesar salade

Spiesjes van roseval aardappelen met paprika en

Knoflooksaus, Tzatziki, Citroen-korinader mayonnaise en

champignons

truffelsaus

Gegrilde portobello, met olijf, tomaat en Parmezaan

Prijs per persoon

Salade van zoete aardappel, Mexicaanse kip, paprika en

€ 29,50

sperziebonen

DESSERTS

Salade Nicoise
Salade van gegrilde aspergetips en zongedroogde en

Dessert polderklassiekers

mozzarella

Kies uit 3 gerechtjes in een weckpotje:
Knoflooksaus, pindasaus, cocktailsaus

Prijs per persoon

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

€31,00

met advokaat

Prijs per persoon

AANKLEDING & STYLING

€ 5,25

Campfire desserts on a stick

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.

Cinnamon rolls
Aardbeien met marshmellow fluff
Fruit spiesjes
Smores
Marshmallows
Butterscotch French toast

Prijs per persoon
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€ 7,75

DINEREN OP LOCATIE

Op onze feestlocatie kan je heerlijk dineren met jouw
groep daggasten. We hebben verschillende soorten diners
in ons assortiment, maar maken uiteraard ook graag een
diner op maat.

TROUWBUFFET
Kies voor een van onze buffetten en je bent ervan
verzekerd dat er voor ieder wat wils is en iedereen zo
vaak kan gaan als hij/zij zelf wil. Ook kan je binnen onze
buffetten mixen en matchen om zo tot een buffet te
komen dat echt bij jullie past.

TROUWDINER
Gedekte tafels, een tafelindeling en een geserveerd
menu, ook dat is natuurlijk mogelijk. Een heerlijk 3-gangen
diner met voor iedere gast keuze uit twee voorgerechten,
twee hoofdgerechten en twee nagerechten is een
prachtige klassieker en geschikt voor elke bruiloft.

SHARED DINER
Kiezen jullie voor iets heel anders? Houden jullie van een
informele setting maar willen jullie wel proeven van wat onze
keuken te bieden heeft? Kies dan voor ons shared diner.

Wij serveren planken met verschillende kleine voorgerechtjes
en deze zetten we midden op tafel. (3 gerechtjes p.p.). Als
hoofdgerecht serveren we of een vast hoofdgerecht of wij
gaan rond met verschillende kleine warme hoofdgerechtjes
(4 p.p.). Niet kunnen kiezen welk dessert je neemt? Bij ons
shared diner geen probleem. Dan serveren wij 3 kleine
nagerechtjes per persoon.

Jullie als bruidspaar kunnen uit onze dan geldende
menukaart verschillende gerechten selecteren zodat er voor
iedereen wat lekkers tussen zit! Een mooi excuus om een
avondje te komen proeven toch ;).

Bekijk ons shared diner concept op de website van ons
restaurant Happz.
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TROUWBUFFETTEN

HUWELIJKSBUFFET

HONEYMOONBUFFET

Tomatensoep met room en basilicum of

Champignonsoep met ham en lenteprei of

kip-kerrie kokossoep

runderbouillon met verse groenten

***

***

Huzarensalade | Caesarsalade | Waldorfsalade |

Stokbrood | Toast en kruidenboter

Parmaham met meloen |

Huzarensalade | Salade met komkommer,

Varkenshaas in stroganoff saus |

zongedroogde tomaat, parmaham en asperges met

Kipfilet met mango en brie in kerriesaus |

balsamicodressing | Salade met ham, Brie en aardbeien

Witte rijst | Gegratineerde aardappelschijfjes |

| Parmaham met meloen |

Gefrituurde bloemkool | Witlof met ham & kaas

Carpaccio met parmezaan, pijnboompitten en dressing

***
Varkenshaas met een kaasjasje en zachte mosterdsaus

Feestelijke ijstaart met vuurfontein

| Kipfilet met tomatentapenade, roomkaas en

Prijs per persoon

€ 27,00 | kinderen € 9,50

parmaham in basilicumsaus |
Risotto met verse groenten | Hartige groentequiche |
Kriel uit de oven met verse kruiden en zeezout |
Franse boontjes met spek
***

BUFFET WITTEBROODSWEKEN

Trio van nagerechten

Prijs per persoon

Mosterdsoep of Franse uiensoep
***
Huzarensalade |
Salade van botersla met mango, walnoten, brie en
granaatappelpitjes | Salade van meloen, frambozen en
geitenkaas | Vitello tonnato |
Boerenachterham met verse asperges |
Visschotel met o.a. gerookte forel, gerookte zalm,
makreel

Varkenshaas medaillons met spinazie en mozzarella |
Getrancheerde runderlende met een saus van rode wijn
en sjalotjes |
Rösti | Gebakken aardappels met een vleugje kerrie en
mosterd | Mediterrane grillgroenten | Italiaanse witlof
met mozzarella
***
Dessert du chef: met 4 seizoens nagerechten

Prijs per persoon

€ 32,00 | kinderen € 9,50
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€ 29,50 | kinderen € 9,50

TROUWDINERS
Kiezen jullie voor een geserveerd diner dan kunnen jullie gerechten kiezen uit onze menukaart. Jullie kunnen twee
voorgerechten, twee hoofdgerechten en twee nagerechten uitkiezen. Jullie selectie wordt dan aan jullie gasten
voorgelegd. Heb je een favoriet gerecht dat je niet kan missen op jullie bruiloft? Geen probleem! Bespreek het met ons
en wij kunnen dat gerecht toevoegen aan jullie keuze. Jullie stellen het 3-gangen menu al samen voor 29,50 p.p.

VOORGERECHTEN
Carpaccio, met parmezaan, pijnboompitten en truffelsaus, met brood geserveerd
Pakketje van roerei met spinazie, gerookte zalm en een zachte kruidensaus
Caesar salade met kip, croutons, tomaat, olijven en Parmezaan
Salade met warme geitenkaas en honing
Cocktail van Hollandse garnalen met mango en avocado en een dressing van gember en jalapeño
Vitello tonnato met kappertjes, gegrilde paprika en ciabatta brood

Wanneer u de voorgerechten vervangt voor soep rekenen wij 27,- per persoon voor het 3-gangen menu.

HOOFDGERECHTEN
Varkenshaas met spinazie en mozzarella in tuinkruidensaus
Getrancheerde runderlende "Gasterij Vergeer" (met gebakken ui, spek, paprika en champignons in truffeljus)
Meerprijs ossenhaas i.p.v. runderlende 3,- p.p.
Kipfilet met een vulling van tapenade, roomkaas, omwikkeld met Parmaham
Zalmfilet in bladerdeeg met hollandaisesaus
Kabeljauwfilet in serranoham met basilicumsaus
Lamsfilet met gestoofde witlof in een honing-thijm saus

NAGERECHTEN
Crème brûlée van Butterscotch
Tiramisu
Trilogie van sorbetijs met vers fruit
Hangop met rood fruit en aardbeien coulis
Parfait van bastogne
Mousse van papayakruim met huisgemaakt mango-ijs en passievruchtsaus

BRUILOFT TIP!
Overdag geen tijd gehad voor een bruidstaart?
Kies dan voor een IJsbruidstaart. Twee vliegen in
een klap. Een aansnijdmoment EN een heerlijk
dessert. Dit tegen een meerprijs van 3,- p.p.
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RECEPTIE/BORREL
Of jullie voor een receptie, borrel of toch voor een
feestavond gaan. Kies je voor een standaard
arrangement of wil je deze liever zelf samenstellen?
Willen jullie de zekerheid van een all-in arrangement of
liever de receptie op nacalculatie? Alles is mogelijk bij
Gasterij Vergeer.

RECEPTIE "ROYALE"
Ontvangst met koffie en receptiegebak
Drankjes uit Hollands assortiment
Bakkerszoutjes en nootjes op tafel

Receptie arrangement voor 1,5 uur
Prijs p.p.

€ 11,50

RECEPTIE 'DE LUXE"
Ontvangst met koffie en receptiegebak
Drankjes uit Hollands assortiment
Bakkerszoutjes en nootjes op tafel
1 x assortiment koude hapjes
1 x assortiment warme hapjes

Receptie arrangement 2 uur
Prijs p.p.

€ 16,25

BORRELARRANGEMENT
Ontvangst met glaasje Cava en zoetigheden op tafel
Drankjes uit het Hollands assortiment
Bakkerszoutjes en gemengde nootjes
1 x assortiment koude hapjes
1 x assortiment warme hapjes
1 x assortiment huisgemaakte kroketjes

Borrel arrangement 2,5 uur
Prijs p.p.

€20,50

KOUDE HAPJES

WARME HAPJES
Bitterballen

Canapé met filet Americain

Mini kipcorns

Canapé met gerookte zalm en roomkaas

Mini kaassoufflés

Wrap met kiprollade, pestomayonaise en Goudse kaas

Gehaktballetjes

Wrap met brie, tapenade en rauwe ham
Mini sandwich met eiersalade en ham
Mini sandwich met rosbief, truffelsaus en parmezaan
Gerijpte boerenkaas met augurk en mosterdsaus
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FEESTAVONDEN
Met elkaar borrelen, zingen, praten, dansen, feesten, kortom met elkaar herinneringen maken, dat is waar een feest voor is.
Samen met familie, vrienden en collega's een spetterende avond maken waar nog lang over nagesproken wordt. Of je nu kiest
voor een rustige avond met drankjes en hapjes, een avond op de dansvloer met de DJ, of pakken jullie volledig uit met een
grote band? Op onze locatie is elk type feestavond mogelijk.

Afhankelijk van jullie wensen kunnen jullie kiezen voor een van onze feestavond-arrangementen of deze geheel op maat zelf
samenstellen. Wij nemen het hele feest van A tot Z uit handen en zorgen dat het een onvergetelijke avond wordt.

Voor wat inspiratie hebben wij een aantal arrangementen samengesteld. De prijzen zijn gebaseerd op groepen van 100
personen. Meer of minder is uiteraard mogelijk, een kleine prijsaanpassing kan mogelijk zijn.

"WEDDING BUDGET"

"JUST MARRIED"

Een arrangement vriendelijk voor de portemonnee maar

Een heerlijk feestelijk arrangement vol met lekkere

uiteraard wel een compleet gevulde avond voor jullie

drankjes en hapjes.

gasten:
Ontvangst met glaasje Cava en friandises (kleine
Ontvangst met koffie en een macaron

zoetigheden) op tafel.

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment

Bakkerszoutjes en gemengde nootjes

Borreldip met nootjes, kaasstengels, olijven en

2 x een assortiment aan koude hapjes;

rauwkost met dip.

Canapés met filet Americain | canapés met gerookte

1 x een assortiment aan koude hapjes;

zalm, mozzarella en pesto | Mexicaanse wrap met

Canapés met filet Americain | canapés met gerookte

runderrollade, tomaat, mais en chili salsa | wrap met

zalm, mozzarella en pesto | Mexicaanse wrap met

brie, kip, gegrilde paprika en tuinkruidensaus | mini

runderrollade, tomaat, mais en chili salsa | wrap met

BLT sandwich met kip | mini sandwich met yorkham en

brie, kip, gegrilde paprika en tuinkruidensaus | mini

eiersalade | spiesje met salami, mozzarella en olijf.

BLT sandwich met kip | mini sandwich met yorkham en

2 x een assortiment aan warme hapjes;

eiersalade | spiesje met salami, mozzarella en olijf.

Bitterballen | kipsatékroketjes | mini kaassoufflés |

2 x een assortiment aan warme hapjes;

gehaktballetjes.

Bitterballen | kipsatékroketjes | mini kaassoufflés |
gehaktballetjes.

Deze compleet verzorgde 4-uur durende feestavond

1 x een stukje pizza baguette; stokbrood met

kunnen wij verzorgen voor

Italiaanse gehaktvulling, paprika en kaas volgens

€ 27,00 p.p.

familierecept.

Deze compleet verzorgde 4-uur durende feestavond
kunnen wij verzorgen voor

HOLLANDS ASSORTIMENT

€ 29,95 p.p.

Wat zit er eigenlijk in het Hollands assortiment?
Daaronder valt bij ons: koffie, thee, frisdranken, sappen,
onze huiswijnen, ons huisbier van de tap, ons seizoensbier

BRUILOFT TIP!

van de tap, 0.0. bier, port, sherry, vieux en jenevers.

Alle arrangementen kunnen volledig op maat gemaakt

BUITENLANDS ASSORTIMENT

worden. Kies alletwee zonder het van elkaar te weten

Willen jullie ook graag dat er dranken uit het buitenlands

verschillen. Bespreek dan met elkaar wat je belangrijk

assortiment geschonken worden? Dat is uiteraard mogelijk,

vindt.

dat kan voor

een arrangement uit en bekijk de overeenkomsten en

€ 2,25 p.p. onbeperkt of we rekenen € 2,25 per
Je kan dus ook mixen en matchen binnen de

drankje op nacalculatie.

arrangementen!
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FEESTAVONDEN

"JUST MARRIED DELUXE"
Een heerlijk feestelijk arrangement vol met lekkere
drankjes en hapjes.

Ontvangst met glaasje Cava en toren met
gepersonaliseerde cupcakes.
Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment
Borreldip met nootjes, kaasstengels, olijven en
rauwkost met dip.
1 x een assortiment aan koude hapjes;
Canapés met brie met granaatappelpitjes en
balsamico crème | canapés met filet Americain |
canapés met carpaccio | wrap met carpaccio,
rucola, pijnboompitjes, oude kaas en truffelsaus |
wrap met kiprollade, pesto en Beemster kaas | mini
sandwich met rosbief, zongedroogde tomaat, oude
kaas en honing-mosterdsaus | BLT sandwich met kip |
sandwich met yorkham en eiersalade.
Halverwege de avond openen wij een mini buffet met
vers gebakken pistolets met saté, pita broodjes met
falafel en witte puntjes met warme beenham.

"FOREVER YOURS"

Om het af te leren gaan we nog 1 x rond met een
warm bittergarnituur;
Bitterballen | mini kipcorns | kaasstengels |

Een ouderwets gezellig arrangement met onbeperkt

gehaktballetjes.

drankjes en goed gevuld met hapjes.

Deze compleet verzorgde 4-uur durende feestavond

Ontvangst met koffie/thee met een uitgebreid

kunnen wij verzorgen voor

taartenbuffet, bijvoorbeeld caramel crush, bosbessen,

€ 33,50 p.p.

red velvet, lemon merengue en nog veel meer.
Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment.
2 x een assortiment aan koude hapjes;
Canapés met tartaar en ei | filet Americain | brie met
cranberry compote en walnoot | gerookte zalm met
mozzarella en pesto | carpaccio | gerookte forel met
wasabi mayonaise | rookvlees met ei en roomkaas |
gerookte kip met zachte kerriesaus en ananas.
2 x een warm bittergarnituur;
Bitterballen | truffelkroketjes | kaasstengels |
gepaneerde kip.
Mini pita's met pittige kip | Goudse kaas met
cranberry's en cambozola | tomaat met mozzarella en
basilicum | pulled pork met BBQ saus.
De avond wordt afgesloten met een kopje
koffie/thee of een laatste drankje.

Deze compleet verzorgde 4,5 uur durende feestavond
kunnen wij verzorgen voor

PAGE

13

€ 34,50 p.p.

FEESTAVONDEN

"HAPPY TOGETHER"

"FOREVER AFTER"

Een avond waar het jullie gasten aan niets ontbreekt en

Op zoek naar een arrangement voor de middag/avond

goed is gevuld met lekkere hapjes.

waarbij onze kleine hapjes tegelijkertijd een volledig diner
zijn? Kies dan voor dit arrangement.

Ontvangst met koffie en een luxe gebakje
Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment.

Ontvangst met koffie/thee met friandises (kleine

Tijdens de avond presenteren wij een heerlijk koud

zoetigheden)

buffet met diverse soorten Hollandse en Franse

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment.

kazen, plateaus met internationale worstsoorten,

3 koude hapjes p.p.;

tartaar, filet Americain. Ook verschillende salades;

Mini cocktails in glaasjes;

huzarensalade, eiersalade, champignonsalade,

Komkommer met ham, dille en crème fraîche

kipsalade, zalmsalade. Daarbij diverse minibroodjes,

Hollandse garnalen met cocktailsaus

breekbrood en stokbrood.

Kip pesto met pasta

Tegen het einde van de avond gaan wij nog een keer

Gerookte kip met mango, appel en ananas

rond met een mini hamburger, wij serveren 4 soorten:

Kleine bordjes met;

Classic Cheeseburger

Vitello tonnato

"Friends" burger met spek, champignons en

Focaccia met carpaccio

cheddar

Palingmousse met komkommer en krokante

Burger met gekarameliseerde uien, oude kaas en

ham

truffelsaus

Pakketje van gerookte zalm met roerei en

Burger met parmaham, mozzarella en pesto

spinazie

We sluiten de avond af met een kopje koffie/thee of

4 warme gerechtjes p.p.

een laatste drankje.

Miniquiche van het seizoen
Kipfilet met mango en brie

Deze compleet verzorgde 4,5 uur durende feestavond

Varkenshaas met spinazie en mozzarella

kunnen wij verzorgen voor

Biefstukje met rode wijnsaus

€ 37,50 p.p.

Zalmspiesjes met kruidensaus
Kabeljauw uit de oven
Haastrechts kruidenkaasje
3 dessertjes p.p.
Tiramisu
Parfait van bastogne
Crème brûlée
Panna cotta met rood fruit
Brownie met vanille-ijs
Hangop met kletskop
1 x een stukje pizza baguette; stokbrood met
Italiaanse gehaktvulling, paprika en kaas volgens
familierecept.

HAPPZ GERECHTJES

Dit complete diner arrangement kunnen wij aanbieden
voor 52,50 p.p.

Jullie kunnen in arrangement Forever After ook gerechtjes
kiezen uit de dan geldende menukaart. Zo kunnen we jullie
arrangement compleet naar jullie wensen samen stellen.
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FEESTAVONDEN

"HONEYMOON PARTY"
Een feestarrangement waarin wij alles hebben geregeld voor jullie, dat kan! Een avond inclusief drankjes,
hapjes, cocktailbar EN een goede DJ om het feest compleet te maken. Na het boeken van dit arrangement
weet je zeker dat alles is geregeld en jullie en jullie gasten kunnen gaan genieten van een spetterende
avond.

20:30 Ontvangst van de gasten
Jullie gasten worden ontvangen met een heerlijke Honeymoon-cocktail die wordt
gepresenteerd in een nevel van mist samen met de toren met cupcakes met een persoonlijke
noot.

21:00 Opening van de feestavond
Wanneer alle gasten binnen zijn opent het bruidspaar de feestavond. Dat kan met een
openingsdans, woordje of gewoon door de DJ die zijn set start en iedereen uitnodigt om
jullie bruiloft mee te vieren.

Tijdens de feestavond serveren wij onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment aan de
bar maar ook aan tafel. Dit is ook het moment dat wij onze cocktailbar
openen. Een tropische bar met verschillende cocktails met en zonder alcohol worden hier speciaal
voor jullie bereid.

21.30 Koude hapjes
Op tafel plaatsen wij etagères met luxe hapjes; canapés met brie met granaatappelpitjes
en balsamico crème | canapés met filet Americain | canapés met carpaccio | wraps met
carpaccio, rucola, pijnboompitjes en oude kaas | wrap met kiprollade, pesto en Beemster kaas | mini
sandwiches met rosbief, zongedroogde tomaat, oude kaas en honing-mosterdsaus | mini BLT
sandwiches met kip | mini sandwiches met eiersalade en yorkham.

22.30 Warme hapjes
Wij serveren verschillende lekkere warme hapjes; mini saucijzenbroodjes, mini panini met
pittige kip, mini pitabroodje met tomaat, mozzarella en basilicum, gevuld stokbrood met
gehakt en kruiden, mini croque monsieur.

23.30 Frietjes!!!
Na het vebranden van al die calorieën op de dansvloer sluiten we nog af met een lekker puntzakje
friet! Wie wil dat nou niet?

00.00 Grande finale
Vanaf 0.00 gaan jullie toewerken naar de Grande finale. De DJ vraagt iedereen voor de laatste
nummers op de dansvloer om nog 1 keer met elkaar jullie dag te vieren! Om 0.15 kunnen jullie
een afscheidswoord doen (of niet) voor de DJ het laatste nummer instart en jullie gasten jullie naar
buiten begeleiden met een erehaag van sterretjes!

Deze complete avond inclusief drankjes, hapjes, zaalhuur, cocktailbar, sterrenregen
EN DJ met persoonlijke banner kunnen wij aanbieden voor 44,50 p.p. (bij 100 personen)
Wil je aanpassingen maken, heb je een eigen DJ of een ander aantal gasten? Uiteraard geen
probleem, bespreek met ons de mogelijkheden.

PAGE

15

ZELF SAMENSTELLEN
Willen jullie helemaal zelf bepalen wat er in jullie arrangement komt, dat is uiteraard mogelijk. Stel aan de hand van
onderstaande items jullie perfecte feestavond samen.

DRANKENARRANGEMENT
Prijzen per persoon:
3 uur
3,5 uur
4 uur
4,5 uur
5 uur

WARME HAPJES

€ 1,10 p. st.

Warm bittergarnituur

€ 17,25
€ 19,50
€ 21,25
€ 23,75
€ 25,00

Bitterballen, mini kipcorns, mini kaassouffles,
gehaktballetjes.

€ 1,25 p. st.

Warm bittergarnituur deluxe

Bitterballen, truffelkroketjes, kaasstengels en

Bovenstaande arrangementen zijn gebaseerd op drankjes

gepaneerde kip.

uit het Hollands assortiment.

MIDNIGHT SNACKS

TAART EN BRUIDSTAART

Toptaartje bruidstaart (voor thuis)
IJsbruidstaart
Toptaartje ijsbruidstaart (voor thuis)

Stokbrood met Italiaanse gehaktvulling, paprika en kaas,
volgens familierecept.

Bakkerszoutjes en nootjes
Borreldip

Puntje flammkuchen
Tomaat, basilicum en mozzarella (V)
Asperge, ham en Hollandaise saus

op aanvraag

Kip, prei, paprika met een vleugje kerrie

€ 6,75 p.p.
€ 29,50

Ui, spek en tomaat

€ 1,25 p.p.
€ 1,75 p.p.

Ham en kaas
Tomaat, mozzarella en pesto (V)
Brie met spekjes

rauwkost met dip

Hete kip

Partyhapjes "Just Married"

€ 2,50 p.p.

Kleine panini in de smaken:

Met nootjes, kaasstengels, olijven en

KOUDE HAPJES

€ 1,75 p.p.

Flammkuchen

Panini

OP TAFEL

€ 1,25 p.p.

Gevuld stokbrood

€ 2,00 p.p.
Cupcaketoren
€ 2,75 p.p.
Receptiegebak
€ 2,50 p.p.
Taartenbuffet
€ 2,95 p.p.
Luxe gebak
€ 3,50 p.p.
Bruidstaart (klassiek)
€ 5,75 p.p.
Bruidstaart (stapeltaart vanaf 40 pers) € 7,50 p.p.
Friandises

Pita broodjes

€ 1,30 p.st.

€ 2,50 p.p.

Mini pita broodjes met verschillende soorten beleg:

canapés met filet Americain | gerookte zalm met

Hete kip

mozzarella en pesto | Mexicaanse wrap met runderrollade,

Tomaat met mozzarella en basilicum (V)

tomaat, maïs en chili salsa | wrap met brie, kip, gegrilde

Pulled pork met BBQ saus

paprika en tuinkruidensaus | BLT sandwich met kip | mini

€ 3,25 p.p.

sandwich met yorkham en eiersalade, spiesje van salami,

Mini Hamburgers

mozzarella en olijf.

Wij serveren 4 soorten mini hamburgers:

Partyhapjes "Celebration"

Classic cheeseburger

€ 1,40 p.st.

"Friends" burger met spek, champignons en cheddar

canapes met brie met granaatappelpitjes en balsamico

Burger met gekarameliseerde uien, oude kaas en

crème | filet Americain | ossenworst | wraps met carpaccio

truffelsaus

met rucola, pijnboompitjes, oude kaas en truffelsaus |

Burger met parmaham, mozzarella en pesto

wraps met kiprollade, pesto en Beemster kaas | mini

€ 3,95 p.p.

sandwich met rosbief met zongedroogde tomaat, oude

Hot sandwich corner

kaas en honing-mosterdsaus | BLT sandwich met kip | mini

Buffet met vers gebakken pistolets met saté, pita broodjes

sandwich met York ham met eiersalade.

met falafel en witte puntjes met warme beenham.

Puntzakje friet met mayo

Deze hapjes zijn een greep uit ons totale assortiment.
Uiteraard zijn er vele andere soorten hapjes mogelijk
en bespreken we graag jullie wensen.
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€ 2,00 p.p.

UITBREIDING

Jullie kunnen jullie bruiloft nog
uitbreiden met tal van leuke ideeen.
Zo kunnen jullie een persoonlijk
tintje geven aan jullie dag, maar
hoef je niets zelf te regelen.

DECORATIE
Helium ballon trosjes, 3 ballonnen
Ballonnenboog entree

€ 10,50 per trosje
€ 135,00

Op maat gemaakte bloemdecoratie Op aanvraag
Led cones (per 4 stuks)

VERZORGING
Tropische cocktailbar (incl. cocktails)
Poffertjeskraam (vanaf)
Chocolade fontein
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€ 100,00

€ 350,00
€ 275,00
€ 3,75 p.p.

CONTACT

Kom langs om onze locatie te bezichtigen en
ontvang een offerte op maat.

GASTERIJ VERGEER
www.gasterijvergeer.nl
info@gasterijvergeer.nl
0182-394321

