HUWELIJKS-ARRANGEMENTEN
De huwelijksdag moet een van de mooiste dagen uit jullie leven worden en
wij helpen daar graag aan mee!
Onze service houdt niet op bij het bespreken van de culinaire invulling van die dag.
Wij denken graag met jullie mee over de tijdsplanning van de dag, de eventuele
aankleding van de ruimte(s), geven graag suggesties voor de muzikale invulling en/
of ander entertainment en zoeken naar een invulling die geheel bij jullie past.
Het moet een feest worden waar jullie nog lang met veel plezier op terug kijken!
Een standaard feest is bij ons dan ook niet aan de orde. Wij houden uiteraard rekening
met jullie persoonlijke wensen en organiseren met veel plezier een “feest op maat”.
Wij ontvangen jullie graag voor een vrijblijvend en persoonlijk gesprek. Jullie zouden
dan een goede indruk kunnen krijgen van de sfeer van onze ruimtes en tijdens het
gesprek kunnen wij alle persoonlijke wensen inventariseren. Aan de hand daarvan
kunnen wij een passende offerte uitbrengen. Voor een afspraak zijn wij bereikbaar
op 0313-415758. Mailen kan uiteraard ook; info@peerdestal.nl.
Om alvast een goede eerste indruk te geven volgen enkele van onze mogelijkheden,
diverse prijzen en overige informatie.

TROUWLOCATIE – Het “ja”-woord mag ook op onze locatie gegeven worden en kan
de huwelijksvoltrekking in de Peerdestal plaatsvinden. Meer informatie is te vinden op
de website van de gemeente Rheden; www.rheden.nl.

PRIJSLIJST DRANKEN FEESTEN – 2018
Frisdrank
Jus d`orange
Druivensap / appelsap / tomatensap
Koffie / thee
Jupiler bier
Jenevers
Port / sherry / vermouth
Huiswijn wit / rosé / rood (per fles)
Rum / gin / wodka
Buitenlandse likeuren (Disaronno / Passoa / Malibu)
Buitenlands gedistilleerd (Cognacs / whiskey`s)
vanaf
Buitenlands gedistilleerd (Cointreau / Tia Maria / Grand Marnier)
Fles Prosecco Frizzante
Fles Prosecco Spumante (valt niet onder all-in drankenarrangement)

€ 2,10
€ 2,25
€ 2,30
€ 2,10
€ 2,20
€ 2,50
€ 3,00
€ 19,75
€ 3,95
€ 3,95
€ 4,75
€ 4,75
€ 24,50
€ 29,50

TIP! » Liever een ander soort bier op
de tap tijdens uw feest? Laat het ons
even weten.
DRANK-ARRANGEMENTEN – Liever weten waar u aan toe bent voor wat betreft
de dranken-kosten? U kunt ook kiezen voor een afkoopsom voor de dranken, geen
verrassingen achteraf dus.
All-in drankprijzen huwelijksdiner / buffet excl. buitenlands gedistilleerd à € 4,75
Op basis van 3 uur
€ 16,50
Op basis van 4 uur
€ 20,00
Op basis van 5 uur
€ 23,50
Op basis van 6 uur
€ 26,50
All-in drankprijzen receptie exclusief buitenlands gedistilleerd à € 4,75
Op basis van 1½ uur
€ 9,50
Op basis van 2 uur
€ 12,50
Op basis van 2½ uur
€ 14,50
All-in drankprijzen feestavond exclusief buitenlands gedistilleerd à € 4,75
Op basis van 4 uur
€ 21,50
Op basis van 4½ uur
€ 24,50
All-in prijzen inclusief buitenlands gedistilleerd is uiteraard ook mogelijk!

INVULLING DINER – Onze keukenbrigade kookt graag met gerechten van het
seizoen, maar houdt natuurlijk nog meer rekening met jullie persoonlijke wensen.
Wij kunnen alle kanten op met een vaststaand menu; jullie vragen wij koken! Een
keuzemenu behoort ook tot de mogelijkheden. Jullie gasten krijgen dan een menukaartje aangereikt met daarop een keuze uit 4 voorgerechten en 3 hoofdgerechten,
door jullie samengesteld aan de hand van onze menusuggesties van dat moment.
Een 3-gangen (keuze)menu wordt geserveerd vanaf € 34,50.
Een buffet of bbq als invulling van het huwelijksdiner is eventueel ook mogelijk, wij
informeren jullie hier graag over en uiteraard houden wij rekening met dieetwensen.

TIP! » Kies als voorgerecht voor onze PSTLparade; wij serveren dan op ieder tafel een
etagère vol lekkere gerechtjes!
BRUIDSTAART– Uiteraard kunnen wij een feestelijke bruidstaart verzorgen. Wij
vernemen graag jullie wensen voor wat betreft de smaak, de kleur en eventuele
vorm van de bruidstaart en geven dit door aan onze banketbakker. Al ons gebak
komt van patisserie Christiaan in Velp & Arnhem. Het is ook mogelijk om de
bruidstaart met hem rechtstreeks te bespreken.
Bel 026-4422994 voor een afspraak.

TIP!» Een bruidstaart als dessert scheelt in tijd èn in kosten!
Het huwelijksdiner op feestelijke wijze afsluiten? Kies voor een bruidstaart als
dessert. De bruidstaart wordt door jullie aangesneden in het bijzijn van de familie
en door ons verder (in buffetvorm) geserveerd samen met heerlijke garnituren
als rood fruit-compote, mini-moorkopjes, Luikse wafels en slagroom.
Bruidstaart
Bruidstaart
Bruidstaart
Bruidstaart

(bavarois)
(ijstaart)
(bavarois) als dessert met garnituren
(ijstaart) als dessert met garnituren

€
€
€
€

5,50
6,50
8,50
9,50

per
per
per
per

persoon
persoon
persoon
persoon

TIP!» Kies voor een glas Moscato d`Asti bij het
aansnijden van de bruidstaart. Lekker & feestelijk!

INVULLING FEESTAVOND – Voor een feestavond zijn meerdere mogelijkheden
voor de ontvangst en de invulling van de hapjes. Hier volgt een opsomming:
VOOR BIJ DE KOFFIE

»
»
»
»
»

Slagroomsoesjes
Chocoladebrownie
Petit four Français
Tussenmaatsgebak
Taartenbuffet

€
€
€
€
€

0,80
1,30
2,25
2,75
3,75

VOOR BIJ DE BORREL
Gemengde borrelnootjes en zoute koekjes
€ 1,80 p.p.
Standaard bittergarnituur koud – een assortiment van ossenworst op crostini, cupje met
eiersalade, gerookte paling in tunnbrood, zalmsandwich en een mini- sandwich met rosbief en
tapenade
€ 1,00 /stuk
Standaard bittergarnituur warm – een assortiment van “Bourgondiër” bitterballen, minisaucijzenbroodjes, yakatori-saté, gefrituurde garnalen en krokante kiphapjes
€ 1,00 /stuk
Luxe bittergarnituur koud – een assortiment van mini-crostini`s belegd met tartaar van
gemarineerde zalm, mousse van gerookte paling, Hollandse garnalen met citroen-crème fraîche,
rundersteak tartare, Parmaham met tomatentapenade en gevogeltemousse
€ 1,55 /stuk
Satébuffet – 3 stokjes kipsaté per persoon, geserveerd met Oosterse salade, gebakken uitjes,
atjar, zoetzure komkommer, augurk, kroeppoek, stokbrood en pindasaus
€ 6,00 p.p.
Charcuterie & kaaskraam – Een marktkraampje met diverse soorten kaas en passende
garnituren, daarnaast ook meerdere ham-, worst- en
patésoorten. Geserveerd met
verschillende soorten brood, boter en tapenade.
€ 5,75 p.p.
“Hollands” feestavond-buffet – Rundvleessalade, zalmsalade, paté, gerookte ham met
pompoen, haring, pikante gehaktballetjes, garnalen in knoflooksaus, satéstokjes, saucijzenbroodjes, gefrituurde kiphapjes, gemarineerde zalm, kaasplank en stokbrood
€ 9,00 p.p.
“Italiaans” feestavond-buffet – Kip-pestosalade, Italiaanse tonijnsalade, vissalade met
garnalen en mosselen, Italiaanse gemarineerde zalm, Spianata Romano, Parmaham, paté,
pompoen, knoflookolijven, tapenade, kaasplank met diverse Italiaanse kazen, pizzahapjes,
pikante gehaktballetjes in Italiaanse tomatensaus, gefrituurde butterfly-garnalen, provençaals
gekruide kipstokjes en diverse Italiaanse broodsoorten.
€ 13,25 p.p.

**Beide feestavondbuffetjes worden alléén geserveerd na 21.30 uur**

TIP!» BITTERGARNI COMPLEET:
- zoute koekjes & borrelnootjes
- 2 x mini-crostini luxe beleg
- 2 x standaard bittergarnituur warm
- Satébuffet (3 stokjes p.p.)
€ 12,90

€ 11,00 p.p.

Heeft u speciale wensen voor wat betreft de culinaire invulling; Laat het ons weten!

DOOR ONS AANBEVOLEN…..:
Zanger / gitarist Dave Goedman
Zanger / gitarist Sonny Griffin
Brand New Bag
Coverband KINKmusic
Coverband 2MF
Patisserie Christiaan
Nozili bloemisten

www.davegoedman.nl
www.sonnygriffin.nl
www.brand-new-bag.nl
www.kinkmusic.nl
www.2mf.nl
www.patisseriechristiaan.nl
www.nozili.nl

