All-in trouwarrangement Te Werve Buiten
Te Werve Buiten Trouwarrangement
€ 6.745,Een heerlijk verzorgde trouwdag met barbecue, inclusief:
 15.30 uur
Ontvangst met een drankje voor 50 personen.
 16.00 uur
Huwelijksceremonie in of buiten de flextent met 50 personen.
 16.30 uur
Toost met bubbels voor 50 personen.
Indien jullie een taart hebben, dan snijden wij het voor jullie aan.
 17.00 uur
Borrel met borrelplanken voor 50 personen.
 18.30 – 22.00 uur Barbecue met feestelijk handdessert inclusief dranken (exclusief
sterke drank) voor 50 personen.
 Locatiehuur inclusief de voorzieningen zoals flex-tent, terras, barcontainer, garderobe,
aanwezig meubilair, toiletten, warmtepalen (gas op nacalculatie), achtergrondmuziek en
eventverlichting.
 Voor de ceremonie: 50 houten “vintage” trouwstoelen en geluidsversterking met
microfoon en aansturing van de muziek.
Natuurlijk kunnen jullie meer gasten uitnodigen, wij berekenen hiervoor een toeslag:
 Toeslag extra daggasten tot barbecue:
€ 39,50 p.p.
 Toeslag extra daggasten inclusief barbecue:
€ 99,50 p.p.
Voor kinderen tussen 3-12 jaar berekenen wij de helft van bovenstaande toeslagen.

Borrelplank:
Op houten borden serveren wij: Swarzwalder schinken • mortadelle • chorizo • truffelworst •
harde geitenkaas • Old Rotterdam • honingmosterd • cornichons • Amsterdamse ui.
Barbecue:
Wij steken de keramische houtskoolbarbecue aan. De koude gerechten presenteren we vanuit
een van de foodstations:
 Gemengde salade • geroosterde paprika • gemarineerde komkommer • thijm-croutons *
 Rozeval aardappelsalade • rozemarijn • knoflook • maïs *
 Luxe broodsoorten • rucola-pesto • tzatziki • tapanade *
 Pokebowl • sushi rijst • rauwe zalm • avocado • wakame • sesamsoja dressing

Alle prijzen zijn inclusief BTW.

De warme gerechten worden op de BBQ bereid en in onderstaande volgorde uitgeserveerd:
 Spies van gamba’s • Thaise curry marinade
 Wrap • geitenkaas • rode ui • tomaat • koriander • mint *
 Gegrilde zeebaarsfilet • gemarineerde venkel • antiboise
 Pitabroodje pulled pork • gemarineerde coleslaw • homemade BBQ saus
 Spies van bavette • chimmichurry
* Deze gerechten zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch worden geserveerd

Dessert:
Gemarineerd rood fruit • koude champagne-sabbayon • crumble

Alle prijzen zijn inclusief BTW.

