De belangrijkste dag van je
leven….

Wij vinden het een eer om te

Tot ziens op jullie
trouwdag!

mogen bijdragen aan een van de
belangrijkste dagen uit jullie
leven.

Trouwen

Wij willen er graag voor zorgen
dat deze dag een blijvende
herinnering wordt waar jullie
met veel plezier op terugkijken!
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Tarieven 2019
Prijswijzigingen onder voorbehoud

Een bijzondere dag
vraagt om een
bijzondere locatie.

Wat geweldig dat jullie gaan
trouwen! Nu moet er van alles
geregeld worden en daar willen
wij jullie graag bij helpen. Bij het
plannen van een huwelijk komt
best veel op je af en wij hopen de
meeste zorgen van jullie over te
kunnen nemen. Dat jullie als
bruidspaar en gasten onbezorgd
kunnen genieten van een
onvergetelijke dag staat bij ons
voorop!

Ons bruiloftsarrangement bestaat uit de
volgende onderdelen:
*4 uur onbeperkt consumpties* dit zijn
binnenlandse dranken maar in overleg
zetten wij natuurlijk voor tante Annie dat
ene likeurtje erbij.
*3 koude en 3 warme hapjes, deze hapjes
gaan wij met jullie overleggen om wél dat
beetje extra aan de standaard hapjes toe
te voegen.
*Nootjes op tafel,dit kunnen bijvoorbeeld
borrelnootjes en pinda's zijn maar m&m's
en rozijntjes voor de kindjes zijn ook een
optie.
*Zaalindeling naar wens
Zaalhuur wordt natuurlijk niet berekend.
Vanaf € 29,50 per persoon*
€ 15,-per kind (4 t/m 12 jaar)
* dit is een speciaal tarief wanneer jullie
gebruik maakt van onze erkende
trouwlocatie.
Jullie kunnen het bruiloftsarrangement
aanvullen met de volgende opties:
*Ontvangst met een kopje koffie/thee en
gesorteerd gebak € 4,- p.p.
*Prosecco of mousserende wijn € 4,- p.p.
*Broodje kroket ter afsluiting € 3,- p.p.
*Puntzak friet ter afsluiting € 3,- p.p.
*Broodje beenham ter afsluiting € 4, – p.p.
Eten voor de dag-gasten en het
bruidspaar
Er zijn verschillende mogelijkheden voor
het diner:
BBQ’s vanaf €15,95
Buffet vanaf €19,95
A la carte of eventueel aangepast op de
wensen van het bruidspaar.

Best Wedding Deal €4500,00
- Op basis van 30 daggasten & 100 avondgasten
- Locatiehuur gehele dag
- Personeel
- Ceremonie opstelling
- Prosecco en bruidstaartservice
- Dinerbuffet
- Drankenarrangement tijdens diner
- Onbeperkt dranken tijdens feestavond
- Tafelgarnituur feestavond
- Hapjes feestavond (4 p.p.)
De totaalprijs is inclusief bediening, locatiekosten en inrichting. Exclusief de gemeentelijke leges voor de huwelijksvoltrekking en optionele extra’s. Vraag naar
de voorwaarden.

Willen ook jullie gasten overnachten
dan hebben wij de blokhutten
beschikbaar. Uiteraard wordt het
bruidspaar een blokhut met ontbijt
aangeboden als huwelijkscadeau.
Kosten die niet inbegrepen zijn:
*Leges Gemeente Emmen voor de
huwelijksvoltrekking (ambtenaar,
trouwakte enz.)
*Deze kosten zullen rechtstreeks door
de Gemeente Emmen in rekening
worden gebracht.
*Eventuele bijkomende kosten ten
behoeve van aankleding in een bepaald
thema of overige bijzonderheden /
speciale wensen.

