
Ceremonie                             

Wij bieden u de mogelijkheid te kiezen tussen:  

 

zaal Klaartje: knus en intiem in de ‘boerenkeuken’  max 30 pers. 

zaal Bertha: op de deel max 60 pers.  

het kippenhok: de boerenschuur max 80 pers. 

de hooiberg: overdekt en toch buiten  max 40 pers.   

 

De kosten voor een ceremonie bedragen  € 300.- 

 

 

 

Do’s and don’ts 

- Gebruik van confetti, vuurwerk, open vuur en wensballonen is verboden. 

- Verhuur van onze locatie en alles zelf regelen (b.v. door een weddingplanner) is niet 

mogelijk. 

- De stoelen van het bruidspaar kunnen b.v. worden  voorzien van  een gipskruidguirlande en 

de stoelen langs het gangpad van gipskruid met een roos. (kleur en overige 

(bloemen)wensen bespreekbaar)  

- Wensen voor inrichting en versiering kunnen worden besproken bij een eerste kennismaking 

 

Genoemde prijs is excl. de kosten die u aan de gemeente Krimpenerwaard dient te voldoen. 

Informeer daar wat de eisen/ voorwaarden zijn die de gemeente Krimpenerwaard stelt.  
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Ontvangst daggasten 

Wij nemen graag uw zorgen uit handen en regelen de ontvangst van uw gasten. 

Ontvangst van uw gasten met:   

2x koffie/thee/frisdrank 

klein koekje       3.50 p.p  

2x koffie/thee/frisdrank 

broodje kaas, broodje vleeswaar en krentenbol   9.95 p.p 

2x koffie/thee/frisdrank 

sandwiches met kaas, brie, vleeswaar en zalm (3 p.p.)  12.50 p.p 

 

Bruidstaart met prosecco: 

Na de huwelijksvoltrekking is het tijd voor taart en bubbels 

De bruidstaart kan door ons worden verzorgd in samenwerking met onze huisbakker De Vlaam uit 

Gouda.  

De standaard  lagentaart is een cakegebak taart met een drie-laags-vulling 

van slagroom en abrikozenvulling, buitenzijde is van wit marsepein 

versiert met rode rozen.   

    vanaf € 4.50 p.p  

Bruidspetitfours  vanaf 2.75 p.p 

Glas prosecco    € 3.00 

Het is mogelijk dat wij een afspraak voor u maken om tijdens een 

proeverij uw wensen kenbaar te maken zodat maatwerk kan worden 

geleverd. 

Daarnaast is het mogelijk om zelf voor een taart te zorgen. 
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Buffet/BBQ 

Geniet met uw gasten van een luxe broodmaaltijd,  koud buffet, een buffet met een combi van 

warme en koude gerechten of van een BBQ. 

Zie ook onze website voor een prijsindicatie 

 

Receptie/Feestarrangement  2 uur 

2x koffie/thee met bruids petit four 

onbeperkt frisdrank/bier/wijn 

1x hapje koud/2x hapje warm        € 13.95 p.p 

Receptie/Feestarrangement  3 uur 

2x koffie/thee met bruids petit four 

onbeperkt frisdrank/bier/wijn 

2x hapje koud/2x hapje warm/ 1x belegd stokbroodje     € 17.50 p.p 

Receptie/Feestarrangement  4 uur 

2x koffie/thee met bruids petit four 

onbeperkt frisdrank/bier/wijn 

2x hapje koud/2x hapje warm/ saté-buffetje  € 30.- p.p 

 

Genoemde prijzen zijn een indicatie, wij maken graag een offerte op maat! 

Er kunnen geen rechten ontleent worden aan hetgeen op deze pagina is weergegeven 

 

Afkoop of nacalculatie 

In de meeste gevallen kiezen wij voor een vaste prijs per persoon. 

Uiterlijk een week voor de door u geplande datum geeft u het aantal gasten door. 

Een tweede optie is op basis van daadwerkelijk verbruik af te rekenen. 

ook hier geeft u uiterlijk een week voor de door u geplande datum het aantal gasten door. 

Maar er zal worden afgerekend naar wat er daadwerkelijk zal worden gedronken.  

 

 


