ARRANGEMENTEN

MAANDAG TOT EN MET DONDERDAG ARRANGEMENT:
RELAXED & CULINAIR TROUWEN
Ontvangst | Ceremonie | Felicitatie | Receptie | Borrel | Diner
Op basis van 30 daggasten en 100 receptiegasten
Patio			
Slijperij: 		
Slijperij / Patio 		
Patio / Waterval
Theetuin / Zagerij
Zagerij / Theetuin

14:00 – 14:30 uur
14:30 – 15:00 uur
15:00 – 17:30 uur
17:30 – 18:30 uur
18:30 – 23:00 uur
23:00 – 00:00 uur

Ontvangst
Ceremonie
Felicitatie & Receptie
Foto & Borrel
Culinair diner
After dinner borrel

De gasten ontvangen wij met koffie, thee en diverse sappen. Vervolgens begeleiden wij iedereen naar de
oprijlaan waar zij het bruidspaar verwelkomen. In de voormalige Slijperij vindt vervolgens de trouwplechtigheid
plaats. Na het ja-moment is het moment voor de bruidstaart en wordt er getoost met bubbels of een cocktail
naar keuze. De patio voor de Slijperij biedt alle ruimte voor een feestelijke receptie. Hier serveren wij diverse
dranken en culinaire borrelhapjes naar keuze. Na de felicitaties is er voor jullie en de gasten voldoende tijd
voor een groepsfoto en een informele borrel op het terras.
Ondertussen is onze chef-kok met zijn team druk in de keuken om een heerlijk viergangendiner of
zevengangen-amuse-diner voor te bereiden. Dit met verse ingrediënten van het seizoen. Het diner wordt
afgesloten met koffie, thee en een mooie selectie van bonbons. Na afloop kunnen jullie en je gasten
relaxed nagenieten van een mooie dag met een likeurtje of borrel.
De huwelijksnacht brengen jullie door in de comfortabele bruidssuite met ligbad. Als extra mogen er
vier gasten blijven logeren. De volgende ochtend verrassen wij jullie met een heerlijk ontbijt.
De kosten voor dit “Relax en Culinair arrangement” bedragen:
Kosten extra daggast:
Kosten extra receptiegast:

€ 6.935,00
€ 99,00 p.p.
€ 24,50 p.p.

Let op: In het hoogseizoen van mei t/m september hanteren wij een minimumprijs van
€ 5.500,00 (verplichte afname bruidssuite)
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ARRANGEMENTEN

VRIJDAG & ZATERDAG ARRANGEMENT:
VOLLEDIG VERZORGD TROUWEN
Ontvangst | Ceremonie | Felicitatie | Borrel | Diner | Avondfeest
Op basis van 30 daggasten en 100 avondgasten
Patio
		
Slijperij 		
Slijperij / Patio 		
Patio / Waterval		
Theetuin / Zagerij
Zagerij / Theetuin

13:30 – 14:00 uur
14:00 – 15:00 uur
15:00 – 16:00 uur
16:00 – 17:30 uur
17:30 – 20:00 uur
20:30 – 00:30 uur

Ontvangst
Ceremonie
Felicitatie
Foto & Borrel
Culinair diner
Avondfeest

De gasten ontvangen wij met koffie, thee en diverse sappen. Vervolgens begeleiden wij iedereen naar de
oprijlaan waar zij het bruidspaar verwelkomen. In de voormalige Slijperij vindt vervolgens de trouwplechtigheid
plaats. Na het ja-moment is het moment voor de bruidstaart en wordt er getoost met bubbels of een cocktail
naar keuze. De patio voor de Slijperij biedt alle ruimte voor een feestelijke receptie. Hier serveren wij diverse
dranken en culinaire borrelhapjes naar keuze. Na de felicitaties is er voor jullie en de gasten voldoende tijd
voor een groepsfoto en een informele borrel op het terras.
Ondertussen is onze chef-kok met zijn team druk in de keuken om een heerlijk diner of proeverijmenu voor
te bereiden. Dit met verse ingrediënten van het seizoen. Het diner wordt afgesloten met koffie, thee een
proeverij van desserts. Na afloop kunnen jullie en je gasten relaxed opfrissen en klaarmaken voor een
spetterend avondfeest!
Tijd voor een groots feest! Wij serveren diverse dranken en koude en warme culinaire lekkernijen.
Vanaf 22.30 uur gaat onze cocktailbar open en serveren wij diverse soorten Bacardi en Gin Tonics.
Het feest wordt afgesloten met een Midnight snack!
De kosten voor dit “Volledig Verzorgd arrangement” bedragen:
Kosten extra daggast:
Kosten extra avondgast:

€ 8.745,00
€ 115,00 p.p.
€
43,50 p.p.

Let op: In het hoogseizoen van mei t/m september hanteren wij een minimumprijs van
€ 8.745,00 (verplichte afname Bed and Breakfast)
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