Jullie bruiloft in De Ruyterhof
Je voelt je snel thuis.
De Ruyterhof biedt drie sfeervolle en rustiek ingerichte ‘kamers’ waar je
je snel thuis voelt. De kamers kunnen gecombineerd worden zodat we
altijd een fijne ruimte kunnen creëren voor gezelschappen van 10 tot 200
personen. Bij ons is jullie bruiloft in vertrouwde en professionele handen.
Graag helpen wij jullie er de mooiste dag van je leven van te maken!
Met onze persoonlijke aandacht en begeleiding gestoeld op jaren ervaring
zorgen wij er voor dat deze dag perfect naar jullie wensen verloopt.
Een mooi feest voor het bruidspaar is tenslotte ook een mooi feest voor
De Ruyterhof! Van een mooi feest kun je nog heel lang nagenieten.
Je kunt kiezen uit 3 compleet verzorgde arrangementen. Maar maatwerk
kan natuurlijk ook. De arrangementen kunnen helemaal naar jullie eigen
wensen worden aangepast.
Kleine bruiloft.
Geen grote bruiloft en toch een hele mooie dag er van maken? Kies dan
voor ons ‘klein & fijn’ bruiloft arrangement. Dat bestaat uit een goed
verzorgd borrelarrangement met hapjes & drankjes met een mooi
Bruiloftsdiner voor vrienden & familie.
Maatwerk.
Maak je bruiloft net een beetje anders, zodat het precies bij jullie past. Daar
denken en doen wij graag in mee. Bijvoorbeeld met een bijzondere bruidstaart of
de Trouwceremonie in De Ruyterhof of op een andere bijzondere locatie. Je kunt
je dag een eigen accent geven met een thema of voor jullie speciale drankjes of
hapjes. Misschien is in plaats van het bruiloftsdiner een barbecue wel echt jullie
ding? Wij werken jullie wensen en ideeën uit en maken er een mooi feest van!

Wij wensen jullie alvast veel plezier met de voorbereiding van jullie feest!
Peter & Marianne Reiters
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“Klein en fijn” Bruiloft
arrangement
Ontvangst Bruidspaar en familie
met koffie & Bruidstaart
(20 personen, 1 uur)

*

Borrel arrangement
(50 personen, 2 uur)

Drankjes binnenlands assortiment
inclusief palm, witbier en rosé bier
*

Borrelplankjes met huisgemaakte
vleeswaren & streekkazen op tafel
*
3 x rondgang
met Bourgondische bitterballen
en huisgemaakte gehaktballetjes van
boerderijvlees met pittige tomatensaus

Bruiloftsdiner
3 gangen keuzemenu met voorgerecht
Inclusief drankjes en koffie na.
All-in 20 personen bruidstaart
20 dinergasten,
50 borrelgasten
1995,-

Extra bruidstaart per persoon+ 8,75
Extra borrelgast
+ 19,75
Extra dinergast
+ 39,50
Verlenging per ½ uur
+ 3,75
*

Ruyterhof Bruiloft
arrangement
Ontvangst met feestelijke
banchetto
*

3 gangen dinnerparty
keuzemenu met soep
(2,5 uur inclusief drankjes)

Feestavond
(4 uur Inclusief drankjes)

20.30 Ontvangst 100 avondgasten
met koffie & minigebakjes
*
Onbeperkt dranken binnenlands
assortiment inclusief witbier &
rosebier
*
Luxe zoutjes & nootjes op tafel
*
4 x rondgang met warme hapjes
Minipizzaatjes
huisgemaakte gehaktballetjes
met pittige tomatensaus
Bourgondische bitterballen
minisateh
*
0.00 uur rondgang met puntzakjes
Belze frieten met huisgemaakte
mayonaise & broodjes kaas & ham en
afsluiting met koffie & thee
All-in 20 daggasten, 100 avondgasten
3495,Extra daggast
+ 39,50
Extra avondgast
+ 29,50
Verlenging per ½ uur
+ 3,75
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Ruyterhof Bruiloft arrangement de luxe
Ontvangst bruidspaar met 18 daggasten met Fresita
(Chileense Cava met wilde aardbeitjes)

*

4 gangen Dinnerparty keuzemenu
(3 uur Inclusief drankjes)

Feestavond arrangement
(4 uur inclusief drankjes)

20.30 Ontvangst 100 avondgasten met koffie & minigebakjes
*
Onbeperkt dranken binnenlands assortiment
(inclusief witbier & rosebier)
*
Luxe zoutjes & nootjes op tafel
*
2 x rondgang met gesorteerde koude hapjes
*
2 x rondgang met gesorteerde warme hapjes
*
Stokbroodkraampje
Vanaf 23.00 uur staat een van onze koks klaar om a la minute
de heerlijkste broodjes te maken
Gerookte Zalmsalade, Caribische tonijnsalade, Kipkerry salade, eisalade,
Rosbief, rauwe ham en fricandeau van boerderijvlees filet Americain,
Boerenkaas van de Osseblok & trappistenkaas
**
sluiting met koffie & thee
*

All-in 20 daggasten, 100 avondgasten 4995,Extra daggast
Extra avondgast
Verlenging per ½ uur

+ 49,50
+ 34,50
3,75
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