Weddingdeals
Ceremonie, Drinks & Dinner

in de Steinsetuin

Een ontspannen en intiem huwelijksconcept met een ongedwongen sfeer.

1: Ontvangst van de genodigden voor de huwelijksvoltrekking met koffie en thee van het buffet.
Aankomst bruidspaar
2: Aanvang huwelijksvoltrekking buiten onder het prachtige prieel of in onze mooie trouwzaal.
Het prieel wordt als basis ingericht met de rode loper en witte stoeltjes.
(Evt. extra versiering mag door bruidspaar zelf geregeld worden.)
3: Toost met een heerlijk glas Prosecco. Tevens kan de bruidstaart aangesneden worden.
De taart is niet in het arrangement opgenomen, deze mag door het bruidspaar zelf aangeleverd worden.
Ook kan deze tijd benut worden voor een fotoreportage in onze pluktuin
Aansluitend serveren wij gemengde zoutjes op tafel en drankjes, fris, sap, bier en wijn.
4: Aanvang van een heerlijke ongedwongen barbecue of buffet met aansluitend onze
ijskar met heerlijk "Steins" boeren ijs.
Afsluiting met een kopje koffie of thee.
5: Einde
All in prijs tot 30 personen
€ 2100,00* Ma t /m vrij
€ 2250,00* za
*Iedere persoon extra. € 63,50 per persoon en € 36,00 kinderen 4 t/m 11 jaar
*Excl. leges kosten ceremonie gerekend door gemeente Krimpenerwaard

Dagindeling
Ma t/m za
1:
2:
3:
4:
5:

13.30 uur
14.00 uur
14.45 uur
17.00 uur
19.30 uur

Ma t/m vrij
of

15.30 uur
16.00 uur
16.45 uur
18.30 uur
21.30 uur

Ontvangst daggasten
Ceremonie
Toast en Taart
Barbecue of Buffet
Einde

Evt. verlenging van het arrangement is in overleg mogelijk wij berekenen hiervoor € 65,00 per half uur excl.
consumpties. Voldoet deze wedding deal niet geheel aan jullie wensen? Samen kunnen we dan ook een
programma op maat maken.

Inhoud Wedding Deal
* Prosecco
* Koffie en thee
* Fris, sap, bier en wijn
* Serveerkosten bruidstaart
* Diner
* Ceremonie
* Ceremonie opstelling
* Geluidsversterking ceremonie
* Gratis gebruik locatie voor fotoreportage
* Locatiehuur
* Personeel

Het arrangement kan uitgebreid worden met een receptie van
1 1/2 uur of 2 uur

Receptie Arrangementen
Receptie 1,5 uur
incl.:
- Ontvangst met koffie/thee buffet en assortie taarten
- 2x rondgang bittergarnituur
- Gemengde zoutjes op tafel.
- Drankjes: fris,sap, bier en wijn.
€ 17,50 p.p.
€ 11,50 p.p. Kinderen 4 t/m 11 jaar
Receptie 2 uur
incl:
- Ontvangst met koffie/thee buffet en assortie taarten.
- Gemengde zoutjes op tafel.
- Drankjes: fris, sap, bier en wijn.
- 1x rondgang koud hapje
- 2x rondgang bittergarnituur
€ 20,00 p.p.
€ 14,00 p.p. Kinderen 4 t/m 11 jaar

Barbecue & Buffet
De barbecue
Gebaseerd op 4 stuks vlees per persoon. Er zal keuze zijn uit 5 soorten vlees.
Jullie kunnen uit de onderstaande zelf 5 soorten kiezen:
- Shaslick
- Hawaï spies
- Hamburger
- Portie kipsaté
- Barbecue worst
- Zalm filet in folie
- Panga filet in folie
- Gemarineerde kipfilet
- Gemarineerd varkenslapje
Salades:
- Aardappeltjes salade met spekjes en bieslook
- Salade Caprese (tomaat / mozzarella)
- Frisse groene salade met, walnoten, geitenkaas en perzik
- Diverse soorten sausjes, satésaus en stokbrood met kruidenboter.

Het Buffet:
Het buffet bestaat uit :
Warm
- Huisgemaakte soep
- Boerenfriet
Koud
- Salade Caprese (tomaat /mozzarella)
- Aardappeltjes salade met komkommer en spekjes
- Frisse groene salade met walnoten, geitenkaas en perzik
- Stokbrood met kruidenboter
Vervolgens kunnen jullie uit onderstaande 3 warme vlees /vegetarische gerechten kiezen:
- Zalm in dille roomsaus
- Runder stooflapjes volgens oma’s recept
- Gehaktballetjes in jus met uitjes
- Roerbakken kipfilet in romige pesto saus
- Roerbakken kipfilet of gehaktballetjes in satésaus gegarneerd met gedroogde uitjes
- Lasagne rijk gevuld met rundergehakt en groenten (kan ook vegetarisch)
- Pasta met groenten en bolognese saus (kan ook vegetarisch)
- Pasta el Pollo met kip en paprika in romige kaassaus.
- Champignons gevuld met gedroogde tomaatjes, mozzarella en walnoten (vegetarisch)
- Gemarineerde boontjes met paprika en uitjes ( vegetarisch)

Wij kunnen rekening houden met dieetwensen of vegetarische gerechten.

Toetje
De ijskar met heerlijk boeren ijs:
De ijskar bevat div. soorten heerlijk ambachtelijk ijs .
Het ijs wordt voor de gasten in hoorntjes geschept.
Een hoorntje bevat 2 bolletjes ijs naar keuze.
Er kan rekening worden gehouden met dieet wensen zoals suikervrij of melkallergie.

Het arrangement kan uitgebreid worden met bijvoorbeeld :
- Silent disco
Dansen op je favoriete muziek met koptelefoons
zonder dat andere er last van hebben!
- Fotowand
Om jullie gasten op een leuke manier op de foto te nemen.

- Spelletjeskraam

Allerlei oud Hollandse spelletjes

V.a.€ 110,00 per uur
€ 65,00
€ 95,00

Weddingdeal

Festival wedding
in de Steinsetuin

De nieuwste trend is het geven van een gezellig en ongedwongen festival feest. Geen standaardfeest maar een
beleving voor jong en oud. Net een beetje anders dan anders. Geen feest waar iedereen de hele tijd op dezelfde
plek blijft zitten. De Steinsetuin heeft de perfecte sfeer, landelijk en ongedwongen, om uw festival feest te vieren.
Jullie gasten kunnen langs verschillende standjes lopen voor easy bites and drinks of een actief spelletje.
Programma:
1: Ontvangst van de genodigden voor de huwelijksvoltrekking met koffie en thee.
Aankomst bruidspaar
2: Aanvang huwelijksvoltrekking buiten onder het prachtige prieel of in onze mooie trouwzaal.
Het prieel wordt als basis ingericht met de rode loper en witte stoeltjes.
(Evt. extra versiering mag door bruidspaar zelf geregeld worden.)
3: Toost met een heerlijk glas Prosecco. Tevens kan de bruidstaart aangesneden worden.
De taart is niet in het arrangement opgenomen, deze mag door het bruidspaar zelf aangeleverd worden.
Ook kan deze tijd benut worden voor een fotoreportage op het erf.
Tevens staat er een limonadebar met 3 soorten limonade gemaakt op basis van vers fruit,
serveren wij drankjes, fris, sap, bier en wijn en staan er gemengde zoutjes op de tafels.
4: Aanvang van een heerlijk ongedwongen festivalarrangement met div. stands.
Afsluiting met een kopje koffie of thee.
5: Einde arrangement

All in prijs tot 40 personen
€ 3100,00* ma t/m vrij
€ 3250,00* za
*Iedere persoon extra. € 74,50 per persoon en € 44,50 kinderen 4 t/m 11 jaar
*Excl. leges kosten ceremonie gerekend door gemeente Krimpenerwaard
Evt. verlenging van het arrangement is in overleg mogelijk. Wij berekenen hiervoor € 50,00 per half uur excl.
consumpties.

Inhoud Wedding Deal
* Prosecco
* Ceremonie
* Ceremonie opstelling
* Geluidsversterking ceremonie
* Koffie en thee
* Fris, sap, bier en wijn
* Serveerkosten bruidstaart
* Diverse festival stands
* Gratis gebruik locatie voor fotoreportage
* Locatiehuur
* Bedienend personeel

Inhoud festival arrangement
Het festival arrangement bestaat uit:
- Limonade Bar
3 soorten limonade op basis van vers fruit.
- Build your own burger en saté kraam.
Onze kok bakt voor jullie heerlijke hamburgers en kipsaté.
De hamburgers kun je zelf met broodjes en div beleg afmaken, en bij de Saté wordt
pindasaus en stokbrood geserveerd.
- Rondgang met een zakje boeren friet
- Salade Bar
Er is keuze uit diverse ingrediënten om zo naar eigen wens je eigen salade samen te stellen.
- Stand met (oud) Hollandse spelletjes.
Lekker even met zijn allen bezig met spelletjes zoals, de ballenbak, sjoelbakken, ringwerpen, enz..
- Afsluiting van het arrangement met onze ijskar
De ijskar bevat div. soorten heerlijk ambachtelijk ijs. Het ijs wordt voor de gasten in hoorntjes geschept.
Een hoorntje bevat 2 bolletjes ijs naar keuze.
Wij kunnen rekening houden met dieetwensen of vegetarische gerechten.

Een festival arrangement kan al v.a. 40 personen. De stands worden sfeervol aangekleed met o.a. vlaggetjes
en leuke signs. Afhankelijk van het weer zal gekeken worden waar de stands geplaatst worden, dit kan zowel
binnen als buiten zijn.

Dagindeling
Ma t/m za
1:
2:
3:
4:
5:

13.30 uur
14.00 uur
14.45 uur
17.00 uur
19.30 uur

Ma t/m vrij
of

15.30 uur
16.00 uur
16.45 uur
18.30 uur
21.30 uur

Ontvangst daggasten
Ceremonie
Toast en Taart
Festival arrangement
Einde

Voldoet deze wedding deal niet geheel aan Julie wensen? Samen kunnen we dan ook een programma op maat
maken.

De Steinsetuin
Steinsedijk 45
2851LC Haastrecht
06-37598120
www.steinsetuin.nl
info@steinsetuin.nl

Versie 1.0 13-7-2019

