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Liefde is…..Trouwen en feest bij Tussen Kaag & Braassem
Van de allereerste afspraak tot en met de 'grote dag', wij staan voor u klaar!
Van ceremonie, bruidstaart, receptie, buffet of á la carte diner tot feestavond.
Alles is mogelijk voor uw huwelijksfeest. Wij zorgen voor een onvergetelijke dag!
Restaurant Tussen Kaag & Braassem is een officiële trouwlocatie van gemeente
Kaag en Braassem. Dit betekent dat u bij Tussen Kaag & Braassem ook de
huwelijksplechtigheid kunt laten plaatsvinden.

Trouwarrangementen bij Tussen Kaag & Braassem
Officiële gedeelte
Ceremonie in de Molenzaal

€ 195 (excl. kosten ambtenaar van de burgerlijke
stand)
Koffie / thee voor de daggasten € 2,40 p.p.
Bruidstaart
€ 6,95 p.p.
Glas prosecco
€ 5,95 p.p.
Het is ook mogelijk om zelf de bruidstaart te regelen; wij berekenen dan € 1,50 p.p.
schotelgeld.
Receptie/borrel arrangement
Een unieke, sfeervolle receptie in een exclusieve omgeving. De kosten hiervoor
bedragen € 15,95 p.p.
Dit arrangement houdt in:
•
•
•

1,5 uur all-in dranken arrangement (wijn, tapbier, fris)
3x warm bittergarnituur
Vaasjes met gemengde nootjes

Dit arrangement is uit te breiden met diverse luxe hapjes.
Diner
Uw bruiloftsdiner, buffet of walking diner aan het water!
Aan de hand van de wensen die u heeft voor het huwelijksdiner, kunnen wij een
passend menu voorstellen. Dit menu spreken we vooraf met elkaar door.
Vanzelfsprekend houden wij rekening met dieetwensen, allergieën, etc.
De kosten voor een 3 gangen diner zijn vanaf € 37,50 p.p./4 gangen vanaf € 47,50
p.p. Dit is inclusief vers afgebakken brood met smeersels vooraf en salade en frites
bij het hoofdgerecht.

Feestavond
Een heerlijke en feestelijke avond op de mooiste dag van jullie leven! Onze
Molenzaal is geschikt voor 20 tot 200 gasten. Eveneens is er voldoende ruimte voor
een DJ of band.
De kosten voor het all-in feestavondarrangement bedragen € 32,95 p.p.
Dit is inclusief:
- 4 uurs all-in drankenarrangement (wijn, bier en fris)
- 3 x warm bittergarnituur
- Vaasjes met gemengde nootjes
Wanneer u kiest voor een band tijdens de feestavond, is het ook mogelijk een
podium door ons te laten verzorgen. Wij zorgen ervoor dat het podium op uw dag
gereed staat voor de band. De kosten hiervoor bedragen € 175,= (podium van 3
meter bij 5 meter, groter is ook mogelijk).
Mocht u de feestavond langer dan 4 uur wensen, is dit uit te breiden
Verlenging van 30 minuten
: € 5,- p.p.
Verlenging van 60 minuten
: € 10,- p.p.
Tot 2 weken voor de grote dag, kunt u het aantal gasten wat bevestigd is, met 10%
verlagen. Het aantal gasten wat u op dat moment verwacht (2 weken van te
voren), brengen wij in rekening. Mochten er minder gasten op uw feest komen, zijn
wij genoodzaakt het aantal gasten wat u 2 weken voor de grote dag heeft
doorgegeven, in rekening te brengen. Wanneer er meer gasten komen, wordt het
arrangement per persoon in rekening gebracht.
Zelf een arrangement samenstellen
Het is ook mogelijk om niet voor de all-in arrangementen te kiezen, maar zelf (in
overleg met ons) een arrangement samen te stellen.
Suggestie:
Tegen het einde van de avond, verrast u uw gasten met een hartige snack:
Puntzak frites
: € 3,15
of
Broodje mini hamburger : € 5,95
of
Terras BBQ
: € 18,95 (stokjes kipsaté, beefburgers en garnituren)
Graag bespreken wij uw wensen in een (vrijblijvend) persoonlijk gesprek zodat wij
een voorstel kunnen maken wat volledig voldoet aan uw wensen en budget.
U heeft dan eveneens de mogelijkheid de locatie ter plekke te bekijken.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW, barkeeper, bediening, airco, gebruik van
beamer en gratis parkeren. Wij berekenen geen zaalhuur indien gekozen wordt voor
zowel ceremonie, diner als feestavond.

