Trouwen Op Hodenpijl
Maak van jullie dag iets bijzonders en geef elkaar het ja-woord in de voormalige kerk. Op Hodenpijl
vormt een aantrekkelijk decor voor een bruiloft in landelijke of bohemian stijl.
Het landgoed biedt vele mogelijkheden zoals een natuurlijke en eerlijke keuken, een duurzaam en
ontspannen karakter, gratis parkeren (100 plekken) en gelegen vlak bij de A4.
Voorbeeldprogramma:
14.00 uur

Ontvangst gasten in het restaurant

15.00 uur

Huwelijksceremonie in de voormalige Kerk

15.45 uur

Toost met prosecco en zelf meegenomen bruidsgebak

16.15 uur

Receptie met wijn/sap/bier/water
Kaasbord met diverse soorten kaas, notenmix en snoepgroenten op tafels

17.30 uur

Einde receptie, receptie gasten gaan naar huis, daggasten frissen zich op

18.00 uur

3-gangen diner in de Pastoriekamer (max. 35 personen)

20.00 uur

Natafelen met een kop koffie/thee

20.30 uur

Ontvangst overige gasten in het restaurant
Er is akoestische (niet versterkte) muziek. Op Hodenpijl serveert 4 hapjes p.p.
Op tafels staan kaasbordjes met diverse soorten kaas, notenmix en
snoepgroenten. Vanaf de buffet wijn/sap/bier/water.

24.00

Einde

Huur kerk
Trouwen in de voormalige Kerk
Trouwen in de tuin
Prijs is exclusief kosten van de gemeente

€ 750,00
in overleg
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Meerprijzen kerk
 Gebruik beamer of scherm
 Gebruik vleugel
Meerprijzen
 Andere opstelling dan de standaard opstelling
Kerk/restaurant/tuin of Pastoriekamer
 Afhuren restaurant tijdens diner
 Tafellinnen op de tafels

€ 60,50
€ 121,00

€ 60,50
€ 350,00
Prijs op aanvraag

Arrangementen (excl. huur ruimte en meerprijzen)
Daggasten
van 14.00-24.00 uur
Onbeperkt wijn/sap/water en bier + koffie/thee
Toost met prosecco en zelf meegebrachte bruidstaart
Schaaltjes met 3 kazen, notenmix, snoepgroenten op tafel
3-gangen diner of buffet
Natafelen met koffie/thee
4 hapjes per persoon tijdens feestavond

€ 82,50 p.p.

Receptie
o.b.v. 1,5 uur
Onbeperkt wijn/sap/water en bier + koffie/thee
Toost met prosecco en zelf meegebrachte bruidstaart
Schaaltjes met kazen, notenmix, snoepgroenten op tafel

€ 14,50 p.p.

Feestavond
o.b.v. 3,5 uur
Onbeperkt wijn/sap/water en bier + koffie/thee
Schaaltjes met kazen, notenmix, snoepgroenten op tafel
3 hapjes per persoon

€ 28,50 p.p.

Meerprijzen catering
 Feestelijke fruittaart in plaats van eigen taart
Gemaakt door keuken Op Hodenpijl
 Hapjes voor de kinderen
Schaaltje chipjes en honinglolly

+ € 2,00 p.p.
+ € 1,00 p.p.

Andere tijden
Uiteraard passen wij de tijden en prijzen aan, aan uw wensen.
Overige informatie
Op Hodenpijl serveert uitsluitend biologische en/of streekproducten.
Wij werken volgens Uniforme Voorwaarden Horeca (UHV).
Genoemde prijzen zijn incl. B.T.W.
Natuurlijk is er meer mogelijk. Bel of mail ons: info@ophodenpijl.nl of 015-380 1840.
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