Festival avond
20:30 uur ontvangst met een kopje koffie of thee met een slagroom petitfour.
Aansluitend voor wie dat wenst een tweede kopje koffie of thee.
Onbeperkt drankjes naar keuze vanuit het receptie assortiment, aan tafel geserveerd of aan de bar.
Mooie etagères gevuld met zoutjes en koude hapjes; diverse toastjes met o.a. zalm en paling, gevuld
ei, ham met meloen, blokjes kaas en zoutje bakkers koekjes.
Tweemaal een rondgang met bitterballen en kaassoufflés.
Rond 23:00 uur ons huisgemaakte stokbrood, gevuld met gehakt en gegratineerd met kaas, volgens
familie recept.
De avond wordt om 01:00 uur afgesloten.

Prijsindicatie bij 80 gasten:
€ 33,00 per persoon

Deze avond is verder uit te breiden met:
•

Live cooking, op de partygrill bereiden onze koks voor u kipsaté, kipshoarma, gekruide scampi
met diverse koude en warme sauzen en twee soorten stokbrood.

•

Afsluitend kopje koffie of thee met een vers belegd broodje.

•

Verlenging van het arrangement. Onze feestavonden zijn gebaseerd op een 4 ½ uur durend
arrangement, maar in overleg naar wens aan te passen. Verlenging kan per half uur.

Grill avond
20:30 uur Kir Royal, een heerlijk bubbeltje van Prosecco met een vleugje crème de cassis in mooie
champagne flûtes.
Onbeperkt drankjes naar keuze vanuit het receptie assortiment, aan tafel geserveerd of aan de bar.
Bakkerszoutjes en gemengde noten.
Gesorteerde canapés; dit zijn onze grotere koude hapjes met gerookte vis, filet Americain, brie met
walnoten, kaassoesjes, gevulde eieren en Ardennerham met meloen.
Rond 23:00 uur Live cooking als late-night snack.
In de zaal bereiden onze koks op de partygrill; kipsaté, kipshoarma en gekruide scampi met diverse
koude en warme sauzen.
Eén salade naar keuze; keuze uit een rundvlees huzarensalade, zalmsalade of een Waldorf salade.
Twee soorten stokbrood met room- en kruidenboter.
De avond wordt om 01:00 uur afgesloten.

Prijsindicatie bij 80 gasten:
€ 37,00 per persoon

Deze avond is verder uit te breiden met:
•

Decoratie, opvallende L.E.D. verlichting rond de dansvloer.

•

Warm bittergarnituur, meerdere mogelijkheden zijn bespreekbaar.

•

IJscokar, als afsluiting komt onze ijscokar naar binnen rijden met vuurwerkfonteinen. Onze
ijscoman schept een hoorntje ijs naar smaak.

Parade avond
20:30 uur een ijskoude witte cocktail, gemaakt met o.a. ananassap en vanille roomijs, als bijzondere
start om jullie gasten te ontvangen.
Onbeperkt drankjes naar keuze vanuit het receptie assortiment, aan tafel geserveerd of aan de bar.
Op de tafels komen Nacho’s gegratineerd met kaas en Jalapeño pepertjes, guacamole en salsa
dipsaus.
Tweemaal een rondgang met onze amuse lolly’s gevuld met diverse vlees en vis vullingen.
Een mini hamburger; een verse burger met sla, tomaat, augurk en een eigen gemaakte
hamburgersaus.
Als late-night snack onze bladerdeeg triangels met een pittige kipvulling of gekruid rundergehakt.
De avond wordt om 01:00 uur afgesloten.

Prijsindicatie bij 80 gasten:
€ 36,00 per persoon

Deze avond is verder uit te breiden met:
•

Gesorteerde canapés; dit zijn onze grotere koude hapjes met gerookte vis, filet Americain, brie
met walnoten, kaassoesjes, gevulde eieren en Ardennerham met meloen.

•

Chocoladefontein, een ware traktatie waarbij iedereen wat lekkers in de chocola kan dippen.
Diverse soorten fruit en koekjes worden bedenkt met een zalige (witte) chocoladelaag om van
te genieten.

•

Bij onze opvallende L.E.D. cocktailbar maakt onze cocktail crew extra lekkere drankjes.

Celebration
Een speciaal huwelijksarrangement. Een goed gevuld programma met een spectaculaire ijsbruidstaart,
de zaalaankleding met o.a. helium ballondecoraties.
Een avond waarbij de ceremoniemeester gewoon mee kan feesten. De details en specials worden
door de DJ en het Witte Paard geregeld tot een swingend geheel.
20:30 uur een bruisende Asti staat voor u klaar.
De zaal is gedecoreerd met trossen helium gevulde ballonnen, zwevend boven alle tafeltjes en
statafels.
Na de felicitaties kan het feest echt beginnen.
Wij serveren onbeperkt drankjes vanuit het receptie assortiment aan tafel of aan de bar.
21:30 uur Etagères met gesorteerde luxe koude hapjes op tafel.
Twee rondes met smakelijk warm bittergarnituur wordt gepresenteerd.
Rond 23:15 uur de ijsbruidstaart met vuurwerkfonteinen gepresenteerd, zet jullie als bruidspaar weer
in het stralend middelpunt.
Een kort koud intermezzo, waarna het feest weer supersnel verder gaat.
Final Countdown… De DJ maakt zich op voor een spetterende finale, compleet met rookwolken,
sneeuw en bellenblaas, aftellend tot middernacht met kabuco vuurwerk.
Na het afscheidswoord van het bruidspaar zwaaien we jullie uit met een erehaag van sterrenregens.
Voor de gasten staat ter afsluiting een laatste drankje of kopje koffie klaar tot 01:00 uur.

Prijsindicatie bij 80 gasten:
€ 39,00 per persoon excl. muziek

White Wedding
Jullie bruiloftsfeest in een witte setting, statafels en gezellige zitjes met wit linnen en tafeldecoraties.
3 meter hoge L.E.D. cones als blikvanger in de zaal en de witte draaispiralen als reuze wokkels aan het
plafond geven je feest een moderne thema uitstraling.
20:30 uur een glas Prosecco, een lekker fris aperitief om jullie gasten te ontvangen.
21:00 uur na de felicitaties kan het feest echt beginnen.
Wij serveren onbeperkt drankjes vanuit het receptie assortiment aan tafel of aan de bar. Er staan
gezellige zitjes en witte statafels bij de bar, een ruime dansvloer staat gereed.
Op de tafel staan schaaltjes met zoute koekjes, olijven en kaasblokjes.
Tijdens de avond serveren wij twee rondes met stokbrood-crostini; luxe koude snacks met
bijvoorbeeld gerookte vis, carpaccio, tomaat basilicum, eiersalade en brie met walnoten.
Warme snacks worden gepresenteerd met naast de bekende bitterbal, vers gekruide kipfilet hapjes,
mozzarella sticks en garnalen in een krokant jasje, met diverse sausjes.
23:30 uur de witte chocoladefontein, een ware traktatie waarbij overheerlijke warme chocolade als
een waterval stroomt waarin u allerlei lekkers kunt dopen. Diverse soorten fruit en koekjes worden
bedekt met een zalige witte chocoladelaag waarvan u direct kunt genieten!
00:00 uur Volgens traditie, het bruidsboeket gooien, het signaal welke vrijgezelle dame de volgende
bruid zal zijn. Aansluitend barst het feest is alle hevigheid los versterkt door de verrassing van het
binnen-vuurwerk (reuze confetti) wat als een sluier van witte rozenblaadjes op de dansende
feestgangers neerdaalt.
Het feest wordt om 01:00 uur afgesloten.

Prijsindicatie bij 80 gasten:
€ 42,00 per persoon excl. muziek

Verjaardags arrangement
20:30 uur ontvangst met een feestelijke welkomstcocktail.
Onbeperkt drankjes naar keuze vanuit het receptie assortiment, aan tafel geserveerd of aan de bar.
Marmeren snijplank Anti Pasti; Serano ham, Gelderse worst, Cherry tomaatjes, blokjes kaas olijven,
nootjes en zoute bakkers koekjes. Deze plank plaatsen we bij uw gasten op de tafels.
Tweemaal een rondgang met bitterballen en kaassoufflés.
Rond 23:00 uur bladerdeeg triangels met een pittige kipvulling of gekruid rundergehakt.
De avond wordt om 00:00 uur afgesloten.

Prijsindicatie bij minimaal 40 gasten:
€ 27,50 per persoon

Deze avond is verder uit te breiden met:
•

Ballonnen sets gevuld met helium, voorzien van de leeftijd.

•

Afsluitend kopje koffie of thee met een vers belegd broodje.

•

Verlenging van het arrangement. Onze feestavonden zijn in overleg naar wens aan te passen.
Verlenging kan per half uur.

