
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"

Ontvangst met koffie en een macaron
Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment 
Bakkerszoutjes en gemengde nootjes
2 x een assortiment aan koude hapjes; 

2 x een assortiment aan warme hapjes; 

Een arrangement vriendelijk voor de portemonnee maar
uiteraard wel een compleet gevulde avond voor jullie
gasten:

Canapés met filet Americain | canapés met gerookte
zalm, mozzarella en pesto | Wrap met omelet,
mozzarella, salsa, pesto en pijnboompitten | wrap
met brie, kip, gegrilde paprika en tuinkruidensaus |
mini club sandwich | mini sandwich met yorkham en
eiersalade | spiesje met salami, mozzarella en olijf.

Bitterballen | kipsatékroketjes | mini kaassoufflés  |
gehaktballetjes. 

Deze compleet verzorgde 4-uur durende feestavond
kunnen wij verzorgen voor € 28,75 p.p.

HOLLANDS ASSORTIMENT
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

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

BUITENLANDS ASSORTIMENT
Willen jullie ook graag dat er dranken uit het buitenlands

assortiment geschonken worden? Dat is uiteraard mogelijk,
dat kan voor € 2,25 p.p. onbeperkt of we rekenen € 2,25 per

drankje op nacalculatie.
 

Ook kunnen jullie kiezen voor een assortiment speciaalbieren
op fles of onze cocktailbar!

"JUST MARRIED"

Ontvangst met glaasje Cava en friandises (kleine
zoetigheden) op tafel. 
Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment
Borreldip met nootjes, kaasstengels, olijven en
rauwkost met dip.
1 x een assortiment aan koude hapjes; 

2 x een assortiment aan warme hapjes; 

1 x een stukje pizza baguette; stokbrood met
Italiaanse gehaktvulling, paprika en kaas volgens
familierecept. 

Een heerlijk feestelijk arrangement vol met lekkere
drankjes en hapjes.

Canapés met filet Americain | canapés met gerookte
zalm, mozzarella en pesto | Wrap met omelet,
mozzarella, salsa, pesto en pijnboompitten | wrap
met brie, kip, gegrilde paprika en tuinkruidensaus |
mini BLT sandwich met kip | mini sandwich met
yorkham en eiersalade | Italiaans gevuld ei

Bitterballen | bamihapjes | mini kaassoufflés  |
gehaktballetjes. 

Deze compleet verzorgde 4-uur durende feestavond
kunnen wij verzorgen voor € 31,75 p.p.

BRUILOFT TIP!
Alle arrangementen kunnen volledig op maat gemaakt
worden. Kies alletwee zonder het van elkaar te weten
een arrangement uit en bekijk de overeenkomsten en
verschillen. Bespreek dan met elkaar wat je belangrijk

vindt. 
 

Je kan dus ook mixen en matchen binnen de
arrangementen! 



FEESTAVONDEN

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; 

Halverwege de avond openen wij een mini buffet met
vers gebakken pistolets met saté, pita broodjes met
falafel en witte puntjes met warme beenham.
Om het af te leren gaan we nog 1 x rond met een
warm bittergarnituur; 

Een heerlijk feestelijk arrangement vol met lekkere
drankjes en 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 | sandwich met yorkham
en eiersalade. 

Bitterballen | mini kipcorns | kaassouffle's |
gehaktballetjes. 

Deze compleet verzorgde 4-uur durende feestavond
kunnen wij verzorgen voor € 35,25 p.p.

"JUST MARRIED DELUXE"

"FOREVER YOURS"

Ontvangst met koffie/thee met een uitgebreid
taartenbuffet, bijvoorbeeld caramel crush, bosbessen,
red velvet, lemon merengue en nog veel meer.
Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment. 
2 x een assortiment aan koude hapjes; 

2 x een warm bittergarnituur; 

Mini pita's met pittige kip | Falafel met tzatziki |
tomaat met mozzarella en basilicum | pulled pork met
BBQ saus.
De avond wordt afgesloten met een kopje
koffie/thee of een laatste drankje. 

Een ouderwets gezellig arrangement met onbeperkt
drankjes en goed gevuld met 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. 

Bitterballen | rucola-kaas kroketjes | kaasstengels |
gepaneerde kip.

Deze compleet verzorgde 4,5 uur durende feestavond
kunnen wij verzorgen voor € 36,50 p.p.
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"HAPPY TOGETHER"  

Ontvangst met koffie en een luxe gebakje
Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment. 
Tijdens de avond presenteren wij een heerlijk koud
buffet met diverse soorten Hollandse en Franse
kazen, plateaus met internationale worstsoorten,
tartaar, filet Americain. Ook verschillende salades;
huzarensalade, eiersalade, champignonsalade,
kipsalade. Daarbij diverse minibroodjes, breekbrood
en stokbrood.  
Tegen het einde van de avond gaan wij nog een keer
rond met een mini hamburger, wij serveren 4 soorten:

Classic Cheeseburger
"Friends" burger met spek, champignons en
cheddar
Burger met gekarameliseerde uien, oude kaas en
truffelsaus
Burger met parmaham, mozzarella en pesto

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

Een avond waar het jullie gasten aan niets ontbreekt en
goed is gevuld met lekkere hapjes.

Deze compleet verzorgde 4,5 uur durende feestavond
kunnen wij verzorgen voor € 39,75 p.p.

HAPPZ GERECHTJES
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. 

"FOREVER AFTER"

Ontvangst met koffie/thee met friandises (kleine
zoetigheden) 
Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment. 
Koude voorgerechtjes; 

Mini cocktails in glaasjes;
Komkommer met ham, dille en crème fraîche
Garnalen met cocktailsaus
Kip pesto met pasta
Gerookte kip met mango, appel en ananas

Kleine bordjes met;
Tomaat met mozzarella en pesto
Focaccia met carpaccio
Palingmousse met komkommer en krokante
ham
Pakketje van gerookte zalm met roerei en
spinazie 

Warme gerechtjes;
Miniquiche van het seizoen
Kipfilet met mango en brie
Varkenshaas met spinazie en mozzarella
Biefstukje met rode wijnsaus
Zalmspiesjes met kruidensaus
Kabeljauw uit de oven
Haastrechts kruidenkaasje

Dessertjes;
Tiramisu
Parfait van bastogne
Crème brûlée
Panna cotta met rood fruit
Brownie met vanille-ijs
Hangop met kletskop 

We sluiten de avond af met een kopje koffie of thee
of met een laatste drankje.

Op zoek naar een arrangement voor de middag/avond
waarbij onze kleine hapjes tegelijkertijd een volledig diner
zijn? Kies dan voor dit arrangement.  

Dit complete diner arrangement (4 uur) kunnen wij
aanbieden voor 55,50 p.p.
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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.

Deze complete avond inclusief drankjes, hapjes, zaalhuur, cocktailbar, sterrenregen 
EN DJ met persoonlijke banner kunnen wij aanbieden voor 47,50 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. 

"HONEYMOON PARTY"


