
Een landelijke sfeer of toch een bohemian setting? Een middag ceremonie of liever een avond
ceremonie bij schemering. Wij hebben in ieder geval genoeg styling items in onze schuur om er een
pinterest perfecte ceremonie van te maken.
• Backdrop met doek en 1 boeket.
• Bankje voor het bruidspaar
• Tekentafel met 1 boeket
• Katheder voor de ambtenaar
• 1 Microfoon
• Bruine of witte klapstoelen
• 10 boeketjes aan de stoelen langs het looppad
• Kleedjes

 

PROOST & TAART

Na jullie 'ja-woord' gaan we proosten op jullie huwelijk en snijden jullie zelf de taart aan. Wij hebben
een vaste leverancier voor de bruidstaart. Maar wil je deze toch graag zelf verzorgen? Geen
probleem! De prijs voor een compleet verzorgde proost & taart is €24,95 p.p.
• Bruidstaart
• Prosecco
• 2 uur onbeperkt drinken
• Nootjes op tafel
• 2 x bittergarnituur

Waar bestaat de weddingdeal uit?
 

CEREMONIE

J & C H & S S & R



• Ontvangst met koffie of thee
• Petit fours of macarons
• Onbeperkt drinken
• Nootjes op tafel
• 2 koude hapjes en 3 x bittergarnituur
• Late night snack naar keuze. Puntzak met frietjes of pizza punt. 

Lange tafels in het gras met als toetje een ijshoorntje met het lekkerste boeren schepijs uit de
omgeving? Jammie.. welk menu zou jij je gasten voorschotelen? Alles is voor €44,95 p.p.
• BBQ, buffet of 3-gangen diner
• Onbeperkt drinken
• Dessert
• Koffie na afloop

Word jij ook zo blij van mooi gedekte tafels met prachtige servetten, menukaartjes, kaarsen, bloemen
en dat allemaal in de stijl van jullie bruiloft? Wij zorgen er met liefde voor dat jullie bruiloft tot in de
puntjes gestyled wordt. Makkelijk voor jullie! Wij hebben een super tof styling pakket! Omdat dit
helemaal persoonlijk wordt samengesteld: kun je deze prijs aanvragen via onze website of e-mail! 

 

EEN GEZELLIGE AVOND ROND HET KAMPVUUR OF TOCH LIEVER EEN DANSJE

WAGEN? 

 

DINER

Een tijdje terug zijn wij getrouwd
bij Boerderij De Deel.. een super locatie!
Wij waren compleet ontzorgt, het was

gezellig & sfeervol! 

- A&P

Door de Weddingdeal bij Boerderij
De Deel waren wij zo snel klaar met

alle, in onze ogen, minder leuke
voorbereidingen! We konden meteen genieten
& hoefden niet na te denken over ons budget

etc! Zo fijn! 
- H&S 


