POMPGEBOUW DE ESCH
TROUWARRANGEMENTEN

Telefoonnummer: 010 - 28 54 555 E-mailadres: info@pompgebouw.nl
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GEFELICITEERD MET JULLIE VERLOVING!
Er komt veel kijken bij het plannen van een huwelijk en daarom hebben wij speciale arrangementen die jullie hierbij op weg helpen.
Jullie krijgen daarmee ook gelijk een goed beeld van wat jullie aan kosten hebben. Wel zo fijn toch?
Uiteraard maken we met liefde een offerte of maat specifiek afgestemd op jullie wensen. Dit bespreken wij dan ook graag in een persoonlijk
gesprek op de locatie. Gaan wij samen de mooiste dag van jullie leven verzorgen?

INHOUD
PAGINA

2

Inleiding, inhoudsopgave

2

De huwelijksdag & afhuur locatie

3

Huwelijksarrangementen

4

Extra’s

6

Losse lekkernijen

8

Consumpties & personele inzet

9

Notities

10

Wij zijn Partyservice Nederland

11

DE HUWELIJKSDAG

Ter indicatie

Hierbij alvast een voorbeeld van hoe jullie huwelijksdag er qua dagindeling uit kan zien:
13:30 uur – Locatie is gereed voor de laatste check
14:00 uur – Ontvangst van jullie dag gasten
14.30 uur – Ceremonie
15.15 uur – Taart en Toost
16:00 uur – Receptie
17:30 uur – Diner
20.30 uur – Feestavond
00.30 uur – Einde van jullie prachtige huwelijksdag bij Pompgebouw de Esch

HUUR PARTICULIERE FEESTEN
PALEISZAAL

Looptijd maximaal 3 uur
Looptijd maximaal 5 uur
Looptijd maximaal 10 uur

EXPOZAAL

€ 675,00
€ 975,00
€ 1450,00

Looptijd maximaal 5 uur
Looptijd maximaal 10 uur

€ 375,00
€ 599,00

Eindschoonmaak

€ 450,00
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HUWELIJKSARRANGEMENTEN
BRONS

€ 5.500,00
20 daggasten
• 75 avondgasten
• Locatiehuur
• Ervaren partymanager en gastvrij team
• Inclusief entreesetting voor een warm welkom
• Standaard ceremonie opstelling
• Prosecco toost na de ceremonie
• Dinerbuffet t/m €25,00 p.p
• Drankarrangement tijdens de receptie, diner en de feestavond
• Warme bittergarnituur tijdens de feestavond 4 p.p.
•

ZILVER

€ 7.000,00
30 daggasten
• 100 avondgasten
• Locatiehuur gehele dag
• Ervaren partymanager en gastvrij team
• Inclusief entreesetting voor een warm welkom
• Standaard ceremonie opstelling
• Prosecco toost na de ceremonie
• Notenmix tijdens de receptie
• Dinerbuffet t/m € 25,00 p.p
• Drankarrangement tijdens de receptie, diner en de feestavond
• Warme bittergarnituur tijdens de feestavond 4 p.p.
•

GOUD

€ 8.500,00
2 - 30 daggasten
• 100 avondgasten
• Locatiehuur
• Ervaren partymanager en gastvrij team
• Inclusief entreesetting voor een warm welkom
• Ceremonie opstelling met white wedding chairs
• LED vloerspots om de zaal op te lichten in kleur
• Standaard bruidstaart
• Prosecco toost na de ceremonie
• Notenmix tijdens de receptie
• Tapkannen fruitwater
• Diner t/m € 40,00 p.p
• Drankarrangement tijdens de receptie, diner en de feestavond
• Warme bittergarnituur tijdens de feestavond 4 p.p.
• Late night snack naar keuze rond 23:00
•
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HUWELIJKSARRANGEMENTEN
DIAMANT

€ 9.995,00
40 daggasten
• 100 avondgasten
• Locatiehuur
• Ervaren partymanager en gastvrij team
• Inclusief entreesetting voor een warm welkom
• Ceremonie opstelling met white wedding chairs
• Witte loper (max 10 meter)
• LED vloerspots om de zaal op te lichten in kleur
• Standaard bruidstaart
• Prosecco toost na de ceremonie
• Notenmix tijdens de receptie
• Bittergarnituur tijdens de receptie
• Verfrissende tapkannen fruitwater
• Diner t/m € 50,00 p.p
• Drankarrangement tijdens de receptie, diner en de feestavond
• Warme en koude bittergarnituur tijdens de feestavond
• Late night snack naar keuze rond 23:00
•

PLATINA

€ 11.995,00
40 daggasten
• 100 avondgasten
• Locatiehuur
• Ervaren partymanager en gastvrij team
• Inclusief entreesetting voor een warm welkom
• White wedding chairs
• Witte loper (max 10 meter)
• LED vloerspots om de zaal op te lichten in kleur
• Standaard bruidstaart
• 2 bloemstukken + 10 tafelvaasjes
• Prosecco toost na de ceremonie
• Notenmix tijdens de receptie
• Bittergarnituur tijdens de receptie
• Verfrissende tapkannen fruitwater
• Diner t/m € 50,00 p.p
• Drankarrangement tijdens de receptie, diner en de feestavond
• Warme en koude bittergarnituur tijdens de feestavond
• Late night snack naar keuze rond 23:00
• Photobooth om jullie gasten vast te leggen
• Een DJ die tijdens de feestavond iedereen op de vloer krijgt
•
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EXTRA’S
LICHT

LED vloer spots Paleiszaal set
Statief met LED showlicht
Podium
DJ geluidsset v.a.

BLOEMWERK

Witte zuil met boeketen met witte bloemen v.a.
Tafel bloemstukjes v.a.

MEUBILAIR

Witte barok stoeltjes p.s.
Wit barok bankje
White wedding chair
Stoel met witte stoelhoes

DECORATIE

Witte of gekleurde loper per meter
Witte houten licht letters bijvoorbeeld: LOVE of MR & MRS
Schotelgeld bij bruidstaart via externe leverancier p.p.

WELKOMSTDRANKJE, TOOST, CHAMPAGNE

Prosecco / rosé prosecco, per glas
Cava, per glas
Champagne, per glas
Welkomstdrankje, per glas
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€ 180,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 350,00
€
€

65,00
7,50

€
€
€
€

35,00
55,00
4,25
3,75

€
7,50
€ 150,00
€
1,50
€
€
€
€

4,75
5,95
9,50
4,75
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LOSSE LEKKERNIJEN

Prijs per stuk, mits anders aangegeven

ZOET EN KOEK

Luxe bonbon
Plak roomboter cake
Beschuit met muisjes
Koffiebroodje
Assortiment donuts
Assortiment koeken (gevulde koeken, boterkoek, roze koeken en spritsen)
Huisgemaakte zoete lekkernijen
Sweets (huisgemaakte brownie, boterkoek e.d)
Appelflappen
Assortiment cupcakes
Assortiment chocolade en vanille muffins
Assortiment gebak
Vlaaien assortiment
Petit fours met logo
Bruidstaart (standaard)
Schotelgeld eigen bruidstaart p.p.

HARTIG

Saucijzenbroodje/kaasbroodje
Broodje kroket
Broodje met Rotterdamse kroket
Quiche spek-ui of vegetarisch
Yakatori kipspiesje met zoetzure komkommer
Halve wrap met zalm en kruidenkaas
Halve wrap met kip-komkommer-pesto

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,00
1,35
2,00
2,15
2,15
2,15
2,65
2,90
2,90
3,70
3,70
4,15
3,50
4,25
6,00
1,50

€
€
€
€
€
€
€

2,65
2,95
3,75
4,25
5,00
4,15
4,15

SEIZOENS LEKKERNIJEN

Verse aardbeien met slagroom p.p.
Diverse soorten waterijs (nice, puur fruit ijs)
Portie kibbeling met ravigotesaus p.p.
Hollands nieuwe (kan ook met haringkar en haringman, optioneel)
Oesters (kan ook met oestermeisje of oesterman, optioneel)

WARM EN KOUD BITTERGARNITUUR / BORRELGARNITUUR
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Hollandse kaas, cervelaatworst, bitterballen, kipnuggets 3 p.p.
Mini-frikandellen, vegetarische mini loempiaatjes en kaassoufflés 4 p.p.
Rotterdamse bitterballen met kroten mosterd 3 st.
Gemengde mini-snacks (loempia, garnaal, kaas, nuggets e.d.) 4 st.
PEC borrelgarnituur luxe canapés en soesjes (3x luxe koude hapjes)
PEC borrelgarnituur luxe canapés en soesjes (5x luxe koude hapjes)
PEC borrelgarnituur luxe canapés en soesjes (2x luxe koude, 2x luxe warm)

€
€
€
€
€

5,10
2,50
5,10
2,40
5,00

€
€
€
€
€
€
€

5,50
6,50
3,90
6,50
6,50
9,00
7,75

CHARTURIE- TAPAS PLANK

Spaanse ham, olijfjes, brie, augurkjes, kaaspuntjes jong, komijnenkaas p.p.
€
Oude Rotterdamse kaas, fuet Spaanse gedroogde worst, chorizo,
€
mozzarella-tomaat spiesjes, snoeptomaatjes, ham-kruidenkaas rolletjes, pittige nootjes

TAFELGARNITUREN

Schaal Hoekse chips met zeezout en dip, ambachtelijk
Schaal gerookte en gezouten amandelen
Horecamix
PEC huis noten mix
PEC olijf, nootjes, crudité en gezouten kaasstengel p.p.
PEC luxe gebrande noten mix p.p.

€
€
€
€
€
€

2,40
7,95

3,90
6,50
6,50
9,00
7,75
3,95

CONSUMPTIES
Hollands dranken arrangement op basis van 1,5 uur (receptie) p.p.
Hollands dranken arrangement op basis van max 2.5 uur (diner) p.p.
Hollands dranken arrangement op basis van 4 uur (feest) p.p.
Binnenlands gedestilleerd arrangement op basis 4 uur (feest) p.p.
Buitenlands gedestilleerd op nacalculatie p.s. v.a.
Losse consumptie prijzen v.a.

€
€
€
€
€
€

16,30
19,75
27,00
31,00
3,75
2,75

PERSONELE INZET
Wanneer jullie geen dranken arrangement afnemen maar alles los en op nacalculatie, of extra
personeel wensen, exclusief extra bediening of een kok achter de bbq, buffet of bij uw lunch.
Dan hanteren wij additionele kosten:
Bar medewerker, gastvrouw of gastheer p.u.
€ 35,00
Kok p.u.
€ 49,50
Exclusief eventuele reiskosten

HOLLANDS
DRANKENARRANGEMENT
Tapbier, rode wijn, witte wijn, rosé,
frisdranken en mineraal water,
vruchtensap, koffie en thee

BINNENLANDS
GEDISTILLEERD
Tapbier, rode wijn, witte wijn, rosé,
frisdranken en mineraal water,
vruchtensap, koffie, thee, jenever,
vieux, bessenjenever, port en sherry
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Notities

Trouwen in een Rijksmonument!
> trouwen, receptie, diner & feest
Parkeren: Gratis
Live muziek mogelijk
Vijf zalen
Buiten trouwen
Bruidsboeket
Bruidstaart
Catering
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POMPGEBOUW DE ESCH

WIJ ZIJN

PARTYSERVICE
NEDERLAND
LANDHUIS DE OLIPHANT

MPS. BRANDARIS

CATERING OP LOCATIE

MPS. DE AMELAND

MPS. MARLINA

THEATER OP HET WATER

EVENEMENT OP LOCATIE
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Onderdeel van:

POMPGEBOUW DE ESCH
Adres
Rijnwaterstraat 11
3063 HC Rotterdam
POMPGEBOUW.NL
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Telefoonnummer
010 - 28 54 555

E-mailadres
info@partyservice.nl

