VOORBEELD OFFERTE MET 30 DAGGASTEN EN 100 AVONDGASTEN.
UITERAARD ZIJN DAGINDELING, TIJDEN, INVULLINGEN E.D. ALTIJD TE WIJZIGEN.
WIJ ZULLEN ELKE OFFERTE PERSOONLIJK MET U BESPREKEN/SAMENSTELLEN.

Mill, Januari 2023/2024
Voorbeeld offerte.

Beste toekomstige Bruid & Bruidegom,

Met genoegen doen wij jullie hierbij een offerte toekomen betreffende de verzorging
van jullie huwelijksdag op een nader te bepalen datum op Kasteel Aldendriel te Mill.
Op verzoek kunnen jullie altijd een vrijblijvende optie nemen op een bepaalde datum.

Locatie
Accommodatie
Datum
Activiteit
Aantal gasten

: Kasteel Aldendriel.
: Jonkerzaal, Ridderzaal, Kemenade en Veranda/tuin.
(altijd het exclusieve gebruik van de gehele locatie)
: Nader te bepalen.
: Huwelijksfeest.
: Daggasten
: 30 personen.
Avondgasten : 100 personen incl. daggasten.

Programma. (mogelijke tijdsindeling)
13.30 - 14.00 uur
14.00 - 14.45 uur
14.45 - 17.30 uur
17.30 - 20.00 uur
20.30 - 01.30 uur

: Samenkomst.
: Huwelijksvoltrekking.
: Middaggedeelte.
: Maaltijdgedeelte.
: Feestavond. (uiterlijk tot 02.30 uur)
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Samenkomst. (Jonkerzaal/Veranda en tuin, 30 personen)
Vanaf 13.30 uur komen jullie daggasten samen op Kasteel Aldendriel.
Hierbij serveren wij koffie/thee/fris.
HUWELIJKSCEREMONIE.
Tussen 14.00 en circa 14.45 uur vindt de huwelijksceremonie plaats.
Hierbij plaatsen wij in de tuin of in de Ridderzaal de door jullie gewenste opstelling.

Middaggedeelte. (Jonkerzaal/Veranda en tuin, 30 personen)
Na de felicitaties serveren wij een Kir Royale voor de gezamenlijke toost.
Aansluitend wordt de bruidstaart aangesneden, waarbij wij koffie/thee serveren.
Hierbij wordt de bruidstaart door jullie zelf aangeleverd.
Tijdens de middagborrel serveren wij de diverse dranken.

Diner. (Kemenade, 30 personen)
Om 17.30 uur serveren wij het diner in de Kemenade.
Voorbeeld 3-gangen diner;
Carpaccio ossenhaas / oude kaas / croutons / truffeldressing
Minibroodjes / kruidenboter pesto / aioli
*****
Kalfsbiefstuk / sjalotjes / rode wijnsaus
of
Zalmfilet / bieslook / romige vissaus
(diverse garnituren)
*****
Chocolademousse / vanille ijs / tiramisu
Tijdens het diner serveren wij de diverse wijnen/dranken.

Uiteraard kunnen jullie ook kiezen voor een buffetvorm als maaltijd, een Toscaanse
eettafel, walking diner of een koud/warm buffet/barbecue.
Zie voor de diverse voorbeelden onze algemene brochure/prijslijst.
(ook op de website te zien en te downloaden)
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Feestavond. (Ridderzaal, 100 personen incl. daggasten)
Vanaf 20.30 uur ontvangen wij jullie (overige) gasten voor de feestavond.
Na de felicitaties serveren wij voor deze gasten een Kir royale als welkomstcocktail.
DRANKEN.
Gedurende de avond serveren wij de diverse dranken. (in deze offerte op basis van
een hollands drankenassortiment met een tijdsduur van 20.30 tot 01.30 uur)
Wij zorgen dat uw gasten optimaal voorzien worden van de diverse dranken.
In de kostenbegroting bieden wij een afkoopsom per persoon aan.
Uiteraard is verrekening op basis van nacalculatie ook altijd mogelijk.
(zie algemene brochure voor nadere info afkoop arrangementen)
BORRELGARNITUUR A.
Op de tafels plaatsen wij een borrelgarnituur bestaande uit nootjes, zoutjes en
luxe bakkerskoekjes.
BITTERGARNITUUR A/B/C. (5 hapjes p.p.)
Tijdens de feestavond serveren wij b.v. de volgende bittergarnituren;
Koud;
- casinobroodjes met gerookte zalm en forel
- zoete meloen met gerookte ham en druifje
- amuse lollies van pate en geitenkaas
- baquette filet american met rode ui
- baquette ei salade met garnering
Warm;
- diverse frituurhapjes (bitterbal, nasi, bami, kaassoufflé)
- mini saucijzenbroodjes en puntjes quiche lorainne
PUNTZAK FRIET MET MAYO.
Aan het einde van de avond, om 01.00 uur, serveren wij vanuit het buffet in de Jonkerzaal
een puntzak friet met mayonaise/curry/ketchup.
Hierbij wordt op verzoek ook koffie/thee geserveerd.

Muziek stop : bv. om 01.00 uur. (uiterlijke eindtijd muziek is 02.00 uur)
Bar gesloten : bv. om 01.30 uur. (uiterlijke eindtijd bar is 02.30 uur)
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Kostenbegroting. (e.e.a. zoals omschreven in deze offerte)
Middagprogramma:
- Toost Kir Royale
- Servicekosten bruidstaart/koffie/thee
- Diner, 3-gangen
- Dranken middag en maaltijd

30 à € 3,25
30 à € 4,50
30 à € 34,50
(schatting)

€
€
€
€

97,50
135,00
1035,00
525,00

Feestavond:
- Welkomstcocktail Kir Royale
- Drankenarrangement (afkoop)
- Borrelgarnituur A
- Bittergarnituren A/B/C, 5 p.p.
- Puntzak friet met snacks

70 à € 3,25
100 à € 25,00
100 à € 1,50
100 à € 5,50
100 à € 2,25

€
227,50
€ 2.500,00
€
150,00
€
550,00
€
225,00

- Accommodatiekosten

€

- Kosten huwelijksceremonie op locatie

€
75,00
---------------Totaal incl. BTW

450,00

€ 5.970,00

Reserveringsvoorwaarden.
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn onze reserveringsvoorwaarden
van toepassing. Deze staan gedrukt op de achterzijde van het eerste blad.
Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Mocht jullie vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag. Uiteraard
zullen wij flexibel inspelen op alternatieve wensen.
Met vriendelijke groet,
Kasteel Aldendriel Partyaccommodatie

Peter van Lieshout.
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