Brochure bruiloft

Molenhoefstraat 44
5071 RM Udenhout
T: (013) 533 62 30
M: info@brasserie-valentijn.nl

Trouwen bij Brasserie Valentijn
Jullie gaan trouwen, van harte gefeliciteerd en wat leuk dat jullie
aan Brasserie Valentijn denken als huwelijkslocatie!

Brasserie Valentijn is niet alleen bijzonder door de liggen en
uitstraling, maar wij ondersteunen jullie ook graag bij de
organisatie van jullie bruiloft. Jullie willen natuurlijk alles tot in
de puntjes verzorgd en daar komt veel bij kijken. Samen bekijken
we de mogelijkheden en ondersteunen wij jullie graag.
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Ceremonie
Wij zijn een officiële trouwlocatie, wat inhoud dat het bij ons
mogelijk is om het burgerlijk huwelijk te laten voltrekken op
locatie.

Ceremonie maanden:
april I mei I juni I augustus I september

€ 400,-

Ceremonie overige maanden

€ 300,-

*Prijzen zijn donderdag t/m zondag overige dagen zijn wij gesloten en
openen wij speciaal voor jullie onze deuren. Hierdoor berekenen wij
150%.

De huwelijksvoltrekking kan plaatsvinden op ons
Tuinkamer terras, Patio terras of in de Tuinkamer.
De gewenste opstelling bespreken we graag met
jullie. Jullie mogen ook gebruik maken van onze
geluidsinstallatie + microfoon.

Toostmoment
Jullie eerste moment als ‘Mr. & Mrs’. Daar horen bubbels bij! Een
glas mousserende wijn zoals prosecco of champagne.

Glas prosecco I framboos

€ 4,- p.p.

Glas rose prosecco

€ 5.75 p.p.

Glas champagne

€ 8,- p.p.
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Bruidstaart
Jullie kunnen de bruidstaart zelf uitzoeken, bijvoorbeeld bij een
van onze aanbevolen leveranciers:

Cake 5 Exclusive Cakes
Taarten uit Tilburg
‘T Locobakkertje

De bruidstaart wordt dan op de huwelijksdag bij ons afgeleverd,
zodat jullie hier verder niet over na hoeven te denken. Het is
natuurlijk ook mogelijk dat jullie zelf de bruidstaart verzorgen.
Wij rekenen € 1,75 per persoon. Hier zit het uitserveren, servies
en personeelskosten bij in begrepen.
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Receptie
Nadat jullie elkaar het ja-woord hebben gegeven, ontvangen wij
graag jullie receptie gasten. Hier is de mogelijkheid tot feliciteren
en een gezellige borrel.
 Warme dranken, frisdranken, tapbier en huiswijnen

gedurende 2-uur
 Nootjes I zoutjes
 2x warme hapjes
 Zaal met opstelling naar keuze
Arrangement prijs € 13.50 p.p.

Bovenstaand arrangement is natuurlijk nog uit te breiden of aan te
passen naar wens. Voor borrelhappen en tafelgarnituren verwijzen
wij u graag naar pagina 9 van onze Valentijns’ brochure.

Diner
Geserveerd menu

Gaat jullie voorkeur uit naar een formeel
diner aan mooie gedekte tafels? Dan kunnen
jullie gebruik maken van ons 3 of 4 -gangen
keuzemenu.

Barbecue

Wij nemen het bakken en braden geheel uit
handen waardoor jullie informeel kunnen
genieten met jullie gezelschap.

Buffet

Een andere informele manier voor jullie diner
is een buffet. Hierdoor kan iedereen kiezen
wat hij/zij lekker vindt uit alle verschillende
keuzes.

Walking dinner

Ons walking dinner is een gezellige informele
manier van dineren. In tegenstelling tot een
buffet of diner aan tafel krijgen uw gasten
geen vaste plek, maar kunnen zij vrij door de
ruimte bewegen.
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Avondfeest
Uw feestgasten arriveren en worden door ons met een glaasje
prosecco welkom geheten. Misschien ontvangen jullie je gasten
liever met koffie en gebak? Ook voor de feestavond zijn de
mogelijkheden divers.

FEEST

 Warme dranken, frisdranken, tapbier en
huiswijnen

gedurende 5-uur

 Luxe nootjes I zoutjes
 2 koude I 4 warme hapjes
 Zaal met opstelling naar keuze
Arrangement prijs € 35,- p.p.

Entertainment
Een live band of een DJ tijdens jullie feestavond. Wij hebben
enkele aanbevelingen, zoals hieronder beschreven. Daarnaast zijn
jullie uiteraard vrij om eigen entertainment te regelen.
Exclusive Deejays
Ron Knuiman
DJ Company

Aankleding
Het is jullie huwelijksdag in de sfeer die jullie wensen. De hele
locatie mag door jullie zelf aangekleed en versierd worden.
Wij willen jullie graag ontzorgen en bieden daarom ook aan om
hierin iets voor jullie te betekenen.
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Zaalcapaciteit

Terras Tuinkamer

tot 100

tot 100

tot 180

tot 60

Tuinkamer [zaal]

tot 40

tot 40

tot 60

tot 45

Terras Patio

tot 100

tot 100

tot 140

tot 60

Patio [zaal]

tot 20

tot 40

tot 40

tot 20

tot 50

tot 100

tot 100

tot 70

tot 130

Tuinkamer + patio

-

tot 70
-

Omzetgarantie
Wij werken met een omzetgarantie , namelijk een minimale omzet
om onze Tuinkamer, Patio en bijbehorend terras de gehele dag te
reserveren voor jullie bruiloft. Deze is niet het hele jaar door
hetzelfde, maar wisselt tussen hoog - en laagseizoen.
april I mei I juni I

augustus I september

januari I februari I maart I juli I oktober
november I december

Bijvoorbeeld:

Ceremonie
Proost- en taartmoment
Receptie
Diner
Feest
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40 pers.
40 pers.
60 pers.
30 pers.
100 pers.

€ 5.000,€ 2.500,-

