Feestavond met eigen catering
18:00 uur ontvangst met een kopje koffie of thee met koekjes.
19:00 uur ontvangst van het bruidspaar.
Gedurende de hele avond alle drankjes die u drinken wilt vanuit het receptie assortiment.
Bakkerszoutjes en gemengde noten en macadamia noten.
20:00 uur vanaf het buffet presenteren wij een maaltijd.
Bijgevoegd onze buffetmogelijkheden, kijk bij onze buffetsuggesties.
21:00 uur wij kunnen een dessert adviseren.
23:00 uur een bruidstaart kunt u zelf meebrengen. Wel bieden wij de service van het aansnijden en
uitserveren van de bruidstaart.
Uw bruidstaart wordt geserveerd, compleet met vuurwerk fonteinen om de taart extra onder de
aandacht te brengen, hierbij een fles bubbels als toost voor het bruidspaar.
24:00 uur einde avond.
Prijsindicatie, excl. buffet en bruidstaart:
Prijsindicatie drankarrangement 150 tot 250 gasten à € 23,50 per persoon
Prijsindicatie drankarrangement 250 tot 350 gasten à € 21,00 per persoon
Zaalhuur en uitkoop etens-catering à € 2000,00
Dit is inclusief tafels met wit linnen, spiegels en kandelaars en stoelen, gebruik van het servies,
bedienend personeel e.d.
Bij een keuze van een van onze buffetten kan een korting op deze zaalkosten worden gegeven.
Deze avond is verder uit te breiden met:
•

Verlenging is tegen meerprijs mogelijk tot aan maximaal 02:30 uur.

•

Wij bieden een zaalcapaciteit van maximaal 250 zitplaatsen.

Buffet I:
Basmati rijst
Gebakken kipfilet
Kalfsgehaktballetjes
Roerbak groente
Gemengde salade en salade met feta en olijven
Turks brood en gesneden stokbrood, olijven tapenade en kruidenboter
150-200 personen à € 16,00 p.p.
200-300 personen à € 13,50 p.p.

Buffet II:
Basmati rijst
Gebakken kipfilet met gebakken champignons in jus
Kippenpootjes
Lamsgehaktballetjes
Gebakken krielaardappelen
Roerbak groente
Losse sausen; champignonroomsaus en tzatziki
Gemengde salade en salade met feta en olijven
Turks brood en gesneden stokbrood, olijven tapenade en kruidenboter
150-200 personen à € 21,00 p.p.
200-300 personen à € 18,50 p.p.

Buffet III:
Kalfsbiefstuk
Gekruide kip (shoarma)
Gegrilde zalm
Pasta Penne met broccoli en champignons in pestosaus
Roerbak groente
Saffraanrijst
Versgebakken frites
Losse sausen; champignonroomsaus, pepersaus en tzatziki
Gemengde salade met feta en olijven, salade met garnalen
Turks brood en gesneden stokbrood, olijven tapenade en kruidenboter
150-200 personen à € 22,50 p.p.
200-300 personen à € 19,50 p.p.

Buffet IV:
Bami*
Nasi*
Saté Ayam (stokjes kipsaté met pindasaus)
Barra Vindaloo (gekruid lamsvlees)
Gekruide Tempeh*
Sajoer tofu met boontjes (gekruide boontjes)*
Sambal Telor (gekookte eieren in pikante saus)*
Atjar Ketimoen (zoetzuur van komkommers)*
Rodekool-wortel salade*
Kroepoek, Seroendeng en Kentang*
(* = vegetarisch)
150-200 personen à € 21,00 p.p.
200-300 personen à € 18,50 p.p.

Buffet V:
Basmati-rijst
Saffraanrijst
Stoofgerecht met lamsvlees kikkererwten en courgette
(knolraap, wortel en tomaat, gekruid met harissa, paprikapoeder, rozijnen en
koreanderzaadjes )
Gestoofde saus van aubergine
(o.a. met tomaat, knoflook, koreander en geelwortel)
Shasliek spies van lamsvlees
(gekruid met knoflook en piment, geregen met ui en paprika)
Kippenpootjes
Gebakken krielaardappelen
Frietjes
Gemengde groene salade
Tabouleh salade
150-200 personen à € 25,00 p.p.
200-300 personen à € 22,50 p.p.

Huwelijksvoltrekking
Het Witte Paard is geschikt als locatie voor de huwelijksvoltrekking als onderdeel van het
verzorgen van een compleet feest.
Een eventuele extra zaal, inclusief geluidset en
spreekgestoelte zetten wij voor u klaar.
De indeling naar jullie wensen en instructies.
Een informele opstelling gericht naar het witte
Chesterfield tweezittertje voor de openhaard,
of een sfeervolle trouwopstelling met rijen
witte stoeltjes, waar jullie je entree doorheen
maken. Met een aankleding van rijen helium
ballonnen en varens op witte zuilen.

Is de trouwdatum en jullie locatie gekozen, worden verdere afspraken gemaakt met de
burgerlijke stand Gemeente Pijnacker-Nootdorp:
Afdeling burgerzaken
Postbus 1
2640 AA Pijnacker
Telefoon 14015
www.pijnacker-nootdorp.nl
www.pijnacker-nootdorp.nl/12492/Inwoners-Burgerzaken
De tijden waarop jullie voltrekking kan plaatsvinden zijn:
Maandag t/m zaterdag vanaf 09:00 uur, op het hele uur, laatste aanvang 20:00 uur.

Arrangement Huwelijk
Dit arrangement is inclusief:
• Bruiloftsbegeleiding vanuit het Witte Paard.
• Zaalhuur.
• Spreekgestoelte en zendmicrofoon voor de ambtenaar.
• Gebruik van de geluidsinstallatie voor het draaien van eigen muziek.
• Decoratie; grote witte bloemstuk.
• Meubilair; stoelen met witte stoelhoezen.
Arrangement voor maandag tot en met donderdag. Prijs € 350,00

Huwelijksarrangement Weekeinde
• Dit arrangement is inclusief:
• Bruiloftsbegeleiding vanuit het Witte Paard.
• Zaalhuur.
• Spreekgestoelte en zendmicrofoon voor de ambtenaar.
• Gebruik van de geluidsinstallatie voor het draaien van eigen muziek.
• Decoratie; grote witte bloemstuk.
• Meubilair; stoelen met witte stoelhoezen.
Arrangement voor vrijdag en zaterdag. Prijs € 750,00
Ballondecoratie op aanvraag.
Bij een partyomzet van € 2500,00 kan er een korting gegeven worden. Genoemde prijzen zijn
exclusief de kosten voor de ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS).

Diner buffetten
Een diner of een buffet, vaak een lastige keuze. De gerechten van een diner vallen bij de
meeste gasten in de smaak. Maar het losse karakter van een buffet spreekt ook velen aan, het
zelf kunnen kiezen en niet aan een vaste plaats aan tafel gebonden zijn. Wij presenteren u
graag onze dinerbuffetten.
Menuprijs vanaf € 34,00 per persoon.

Voorgerecht
Op tafel ciabattabrood, tapenade en kruidenboter

Keuze uit twee soepen
Mosterd roomsoep
Heldere kervel kippensoep
Tomaat basilicumsoep
Champignon-bieslook roomsoep
Heldere groentesoep
Heldere ossenstaartsoep
Asperge roomsoep met o.a. groene asperges
Garnalen crèmesoep
(vooraf twee soepen door u uit te kiezen)

Buffet A
Varkenshaaspuntjes in Hongaarse saus
Kalfsbiefstukje met pepersaus
Pasta pesto met stukjes kip en diverse groente
Visfantasie van zalm, witvis en garnalen in roomsaus
Tiroler grussel (aardappeltjes en champignons mix)
Haricots verts ingerold in spek
Versgebakken frites
Warme appeltjes met kaneel
Pomodori tomatensalade met mozzarella
Gemengde salade

Buffet B
Gesneden varkenshaas in champignonroomsaus
Kipfilet in ketjapsaus
Zalmfilet met een kruidenkorst en roomsaus
Gefrituurde kibbeling met ravigotesaus
Gebakken Pommes Parisien aardappeltjes
Tropisch gekruide rijst met cashewnoten
Versgebakken frites
Roerbakgroente met o.a. courgette, paprika en broccoli
Griekse salade met feta
Gemengde groene salade

Buffet C (dit buffet geeft een meerprijs van € 3,00 p.p.)
Biefstukreepjes in Teriyaki saus
Varkenshaasmedaillons met een vulling van verse kruiden
Gebakken zalm, groene asperge tips en romige limoensaus
Spiesjes van kip ingerold in spek
Licht gegratineerde aardappelpuree met venkel
Basmati rijst
Oosterse wokgroente met o.a. taugé
Roseval aardappel partjes met tijm uit de oven
Tomatensalade met rode ui en knoflookolie
Gemengde salade

Nagerecht
Italiaanse ijscokar met diverse soorten ijs, sauzen, verse fruitsalade en slagroom
De prijsstelling van deze buffetten zijn opgebouwd vanaf 30 personen. Voor een kleiner
gezelschap rekenen wij een toeslag.

*Dessertbuffet; een parade van al onze desserts.
Bavarois, soesjes met een aardbeienroom, pudding, verse fruitsalade, geflambeerde kersen
en ijs.
Dit geeft in bovenstaand arrangement een meerprijs van € 5,00 p.p. op het genoemde
dessert.

