PRIJSINFORMATIE 2022

Jullie bruiloft op een heus landgoed?
Het antwoord is eigenlijk heel vanzelfsprekend…
Een volmondig ‘ja’!
Natuurlijk is elk bruidspaar uniek met ieder zijn eigen wensen. Om jullie alvast een beetje te helpen met
een mogelijke indeling van deze bijzondere dag, treffen jullie enkele mogelijkheden aan in deze folder.
Wij helpen jullie graag met het samenstellen van deze speciale dag!
Alle ingrediënten voor een geweldig feest zijn aanwezig op
ons landgoed! Elkaar het jawoord geven is een belangrijk
moment in jullie leven. Ons landgoed en de zalen passen
perfect bij een bruiloft in landelijke sfeer.

Jullie zijn van harte welkom om kennis te komen maken
met Landgoed de Biestheuvel.
Voor het maken van een geheel vrijblijvende afspraak
kunnen jullie een e-mail sturen naar info@biestheuvel.nl.

De bruidsreportage, het vieren van jullie trouwfeest,
maar natuurlijk ook een receptie en het diner kunnen zich
allemaal op ons landgoed afspelen.

Hebben jullie liever persoonlijk contact? Bel dan met
Arjan Verhagen, (0497) 59 12 57.

Feestlocatie
Naast 3 verschillende feestzalen bieden wij jullie ook
mogelijkheden voor origineel trouwvervoer, catering en
het maken van een bruidsreportage op ons landgoed.
U kunt indien beschikbaar een groepsaccommodatie huren
voor een weekend of midweek. Wij weten als geen
ander, dat dit een speciale dag is en wij zullen dan ook alles
in werking stellen om aan jullie verwachtingen te voldoen.

Ontvangst en diner
De gasten worden (bij mooi weer op het terras) ontvangen
op Landgoed de Biestheuvel om gezamenlijk een toast uit
te brengen en eventueel de bruidstaart aan te snijden.
Aansluitend begeeft het gezelschap zich naar het diner.
Jullie kunnen kiezen uit de volgende diners, buffetten en
barbecues. Uiteraard kunnen we ook een diner op
maat maken.

Heeft u een allergie? Meld het ons! We adviseren u graag. Prijswijzigingen onder voorbehoud.
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Bruiloftsbuffet
Dit buffet wordt gang voor gang aan jullie gepresenteerd.
De tijdsduur bedraagt ongeveer 2 tot 2,5 uur.
2 soorten huisgemaakte soep naar keuze
(groentesoep, broccolisoep, kippensoep, tomatensoep,
bospaddenstoelensoep en kerriesoep)
Breekbroden met diverse smeersels
****
Rijkelijk gegarneerde rundvleessalade
Gerookte zalm, makreel en haring
Rundercarpaccio met truffelmayonaise
Salade van brieblokjes gegarneerd met pijnboompitten en
honing
Gevulde eieren
Beenham geserveerd met honing-tijmsaus
Kipstukjes op Biestheuvelse wijze (zoet, pittige saus)
Huisgemaakte gehaktballen in jus
Scampi’s (gepeld) in een chili roomsaus
Warme seizoen groenten
Aardappelwedges uit de oven
Frietjes
****
Diverse soorten bavarois
Vanille-ijs met slagroom en warme kersen

Bruiloftsmenu
(Voor maximaal 30 personen)
Voorgerechten
Rundercarpaccio | rucola | kaas | truffelmayonaise |
pijnboompit
Gerookte zalm | rode ui kappertjes | komkommer
limoenmayonaise | pittenmix
Gegrilde groenten | salade | paprika | courgette |
aubergine | pesto
Alle voorgerechten worden begeleid met brood en
diverse smeersels
****
Tussengerecht (Optioneel + € 3,50 p.p.)
Tomatensoep | tomaat | basilicum | oregano
Wisselende soep | seizoensgebonden
****
Hoofdgerechten
Gemarineerde runderspies | Jodenhaas |
Javaanse ketjapsaus
Beenhammetje | honing-tijm saus
Kabeljauw | witte wijn saus | dille | citroen
Alle hoofdgerechten worden begeleid met Roseval
aardappelen, friet, warme seizoensgroenten, salade en
mayonaise

€ 32,50 p.p.
****
Nagerecht
Grand dessert | verrassing van de chef
Wensen jullie de eigen bruidstaart als dessert te
presenteren? Dat kan! We brengen dan € 3,50 p.p. in
mindering op het menu. Wij verzorgen dan wel de bordjes
en vorkjes en we snijden desgewenst de bruidstaart verder
door en serveren deze uit.
€ 32,50 p.p

Heeft u een allergie? Meld het ons! We adviseren u graag. Prijswijzigingen onder voorbehoud.
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BBQ Kempisch
De prijzen zijn gebaseerd op het feit dat jullie zelf de gerechten
op de BBQ bereiden. Wensen jullie een kok die de
gerechten voor jullie bereidt, dan is de prijs hiervoor
€ 45,- per uur.
Runderhamburger
Gemarineerde speklap
Bourgondische kipspies
Gemarineerde varkenslapje
Scampispies
Gegarneerde rundvleessalade
Huisgemaakte aardappelsalade
Frisse koolsalade
Gemengde salade
Knoflooksaus, cocktailsaus, barbecuesaus, mayonaise
Satésaus
Stokbrood met diverse smeersels
Frietjes
€ 26,50 p.p.
Receptie en / of feestavond
Na het diner start de receptie of feestavond. Wij kunnen
de muziek voor jullie verzorgen (DJ of live muziek), maar
jullie mogen dit ook zelf regelen. De drank en hapjes
kunnen wij voor jullie verzorgen.
Drank
In de meeste gevallen worden de consumpties bij een
feestavond van een bruiloft afgekocht. Dit is echter niet
verplicht! Jullie kunnen ervoor kiezen om de consumpties
op basis van nacalculatie te berekenen. Mochten jullie de
consumpties af willen kopen dan betalen jullie een vast
bedrag per persoon.
Afkoop consumpties:
3 uur drankafkoop
4 uur drankafkoop
5 uur drankafkoop

€ 22,50 p.p.
€ 26,00 p.p.
€ 29,50 p.p.

Loonse Hapjes
Bij ontvangst presenteren we op tafel een mix van
slagroomsoesjes, mini vruchtvlaaitjes en
mini chocolade muffins en gemengde nootjes.
Gedurende de avond bieden wij jullie gasten hapjes aan
bestaande uit:
• Mix van koude hapjes
• mini worstenbroodje / mini saucijzenbroodje
• bitterballen
• mini hamburger
• puntzakje friet of een broodje frikandel / kroket
• bittergarnituur
€ 12,50 p.p.
Biestheuvel hapjes
Bij ontvangst presenteren we op tafel een mix van
slagroomsoesjes, mini chocolade muffins en
mini bavarois vlaaitjes.
Op tafel volgt een assortiment gemengde nootjes,
kaaskoekjes, snoeptomaatjes en olijven.
Gedurende de avond bieden wij jullie gasten hapjes aan
bestaande uit:
• mini cocktailtje (kip, carpaccio, krab)
• mini Yakitorispies (Oosterse kipspies)
• huisgemaakte mini gehaktballetjes
• bitterballen
• puntzak friet of broodje frikandel / kroket
• bittergarnituur
€ 14,50 p.p.
Ons cadeau voor jullie
Als jullie een bruiloftsfeest hebben met minimaal 100
gasten, dan krijgen jullie GRATIS 2 uur lang de beschikking
over onze Amerikaanse schoolbus inclusief chauffeur
(maximaal 36 personen).

Afkoop prijzen zijn inclusief speciaal bier en gedistilleerd
(exclusief Biestheuvel bieren)
Kinderen tot en met 12 jaar krijgen 50% korting.
Wij serveren geen sterke drank in de vorm van shotjes.

Heeft u een allergie? Meld het ons! We adviseren u graag. Prijswijzigingen onder voorbehoud.
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Champagneboom
Presenteer de gasten een heerlijk glas champagne op
een ludieke manier. Bubbels worden gedronken tijdens
bijzondere gebeurtenissen. Met onze champagneboom
wordt elk proost moment er één die bij blijft. Als je de
boom ziet staan dan voel je dat het feest is.
Onze champagneboom is een echte blikvanger
De boom is met de hand omgetoverd tot een kunstobject.
Hij is van echt hout en aan de boom is ruimte voor
46 glazen.

DJ
Wij zorgen voor de juiste DJ achter de knoppen die past bij
jullie wensen en het gezelschap. Alle genres variërend van
house, rock, Nederlandstalig tot aan top 40 muziek, alles is
mogelijk! Daarnaast is de DJ aan te vullen met een karaoke
set. Wij zorgen voor een fantastische sfeer tijdens een
avondvullend programma.
Tijdsduur 5-6 uur € 520,-

In onze champagneboom kunnen jullie natuurlijk champagne
hangen, maar ook Prosecco, Cava of Jus d ‘Orange passen
uitstekend. Voor een extra feestelijke twist kunnen de
glazen worden voorzien van bijvoorbeeld een framboos
of aardbei.
De prijs voor de boom is € 50,- Dit is inclusief
46 champagneglazen, maar exclusief drank.

Heeft u een allergie? Meld het ons! We adviseren u graag. Prijswijzigingen onder voorbehoud.
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