Informatiebrochure Bruiloften

Welkom aanstaand bruidspaar
Van harte gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk! Leuk dat jullie interesse hebben in onze
locatie.
Bij de Bergsche Plas verzorgen wij al jaren op maat gemaakte bruiloften. Vanaf de ceremonie tot aan
de feestelijke afsluiting kunnen wij jullie helpen bij het organiseren van een onvergetelijke
huwelijksdag! Het is natuurlijk ook mogelijk om een of meerdere onderdelen bij ons te laten
plaatsvinden.
Wij hebben als officiële trouwlocatie al voor vele stellen de ceremonie verzorgt. Met mooi weer kan
de ceremonie plaatsvinden bij ons op de landtong, met het prachtige uitzicht aan het water. Indien
het weer minder is kan onze luxe tent voor een speciale prijs worden gehuurd.
Nadat jullie huwelijk is voltrokken kan er worden geproost op jullie mooie verbintenis.
Natuurlijk kunnen jullie bij de Bergsche Plas ook dineren. Denk bij de keuze voor een diner na over
wat voor sfeer jullie graag willen. Hierbij kun je bijvoorbeeld kiezen voor een formele sfeer met een
Shared Dinner. Zouden jullie graag een wat lossere sfeer zien is een (Italiaanse) barbecue of een
Walking dinner waarschijnlijk een goede keuze voor jullie. Wij denken graag met jullie mee en
daarom zijn andere opties ook altijd bespreekbaar.
Bij de Bergsche Plas kan jullie huwelijksdag ook feestelijk worden afgesloten in ons restaurant! Met
de verschillende ruimtes en terrassen is onze locatie perfect voor een receptie of een feestavond.
Jullie hoeven alleen maar voor de gezelligheid te zorgen en wij regelen de rest. Denk hierbij aan
hapjes, drankjes, sfeer en service.
Na de organisatie van talloze huwelijken hebben wij de leukste ideeën voor de styling van jullie
bruiloft.
Zijn jullie nog opzoek naar een fotograaf, DJ, live band of entertainment vraag naar onze contacten!
Jullie zijn natuurlijk van harte welkom om onze locatie te bekijken. Wij ontvangen jullie graag op
afspraak.
Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn neem dan
gerust telefonisch of via de mail contact op!
Team Bergsche Plas
Rottebandreef 50
2661 GR Bergschenhoek
010-5214963
iris@bergscheplas.nl
www.bergscheplas.nl
F: https://www.facebook.com/bergscheplas/
I: https://www.instagram.com/bergscheplas/
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Ontvangst
Het
onieis mogelijk dat wij jullie gasten ontvangen in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte met een
drankje naar keuze. Natuurlijk is het ook leuk als jullie gasten voor de deur verzamelen om in een
haag te gaan staan als jullie arriveren.
Wanneer jullie aankomen rond lunchtijd is het wellicht fijn om eerst te genieten van een snelle lunch.
Tijdens zo’n lunch kunnen jullie je helemaal voorbereiden voor de huwelijksvoltrekking.
Healthy lunch 2 broodjes p.p:
-

Klein broodje met huisgemaakte tonijnsalade.
Klein broodje met kipfilet, sla en salade.
Keuze uit 2 verschillende smoothies bereid met vers fruit.

Deze lunch is te reserveren voor € 13,90 per persoon.

Ceremonie
onie

De gehele bruiloft inclusief het voltrekken van het huwelijk kan bij Bergsche Plas plaatsvinden
(aanvragen bij gemeente Lansingerland). In de zomer kan dit aan het water op het schiereilandje met
prachtig uitzicht, maar in de winter is het mogelijk in een van onze ruimtes binnen.
Al meer dan 200 bruidsparen zijn jullie voor geweest. Tijdens deze ceremonies varieerden de
gezelschappen tussen de 10 en 200 personen die getuigen waren van de voltrekking.
Omdat het verplicht is in deze gemeente onder een ‘dak’ te trouwen staat er onder de grote eik een
houten prieel. Voor de aanwezige gasten hebben wij witte houten klapstoeltjes die voor een
Amerikaanse setting zorgen. Maar ook een loper, windlichten en een wit romantisch bankje. Het is
mogelijk om tijdens de ceremonie meer aankleding te verzorgen.
Wij nemen graag de aankleding voor jullie uit handen! Zie het kopje styling.

De kosten voor de ceremonie bedragen € 500,00. Dit is exclusief de kosten van de gemeente. Deze dient
bij Lansingerland zelf opgevraagd te worden.

Proosten & Sweets
Nadat jullie huwelijk is voltrokken kunnen wij zorgen dat de bubbels klaar staan om te proosten op
jullie verbintenis.
•
•
•
•
•
•

Prosecco
Cava
Hugo
Jilzz
Non-alcohol bubbels
Mojito

€ 4,50 per glas
€ 4,75 per glas
€ 3,95 per glas
€ 3,95 per glas
€ 2,60 per glas
€ 8,50 per plas

Liever een ander drankje of merk? Dit is geen probleem en kunnen wij bestellen.
Wordt jullie bruidstaart nu aangesneden of kiezen jullie voor een Sweet Table. Wij hebben de
contacten! Bruidstaarten worden op maat gemaakt, maar voor de Sweet Table kan er o.a. gekozen
worden voor de volgende lekkernijen:

Sweet Table € 6,50 per persoon
Te bestellen vanaf 24 personen
We serveren 2 lekkernijen per persoon

cheesecake brownies (verschillende smaken mogelijk)

Apple Crumble
Franse macaron’s (verschillende smaken mogelijk)

Petit Fours
Wij nemen graag de aankleding voor jullie uit handen!

Borrel / Receptie
Heerlijk met jullie gasten genieten van een borrel of een receptie? Wij bieden allerlei mogelijkheden
wat betreft hapjes en drankjes om dit tot een groot succes te maken.
Drankjes
Het meest gekozen pakket voor bij een borrel of een receptie is ons binnenlands gedistilleerde drank
pakket. Hierbij schenken we onbeperkt bier, wijn, fris koffie en thee. De kosten hiervoor bedragen
€5,60 per persoon.(zie pagina 15 voor verdere uitleg)
Natuurlijk is het ook mogelijk dat de drankjes op nacalculatie worden verrekend.
Borrelplanken en Hapjes
Gezellig kletsen over de ceremonie onder het genot van een drankje en een hapje. Wij hebben leuke
borrelplanken en hapjes voor jullie samengesteld:

Brood met tomatentapenade, kruidenboter en aioli
€ 5,40 per 4-6 personen

Komkommer, paprika, cherrytomaatjes, etc. met een huisgemaakte knoflookdip & groentedip
€ 9,20 per 4-6 personen

Blokjes kaas, olijven, zongedroogde tomaatjes, augurkjes, gedroogde worst en nootjes
€ 18,00 per 4 – 6 personen

Caprese stick, wrapje met pulled chicken, wrapje met gerookte zalm, gehaktballetje in tomatensaus,
mini quiche, lauw pittige garnaal
€ 11,25 per persoon, hierbij serveren wij 6 hapjes per persoon

Walking Dinner

Graag in een borrelsetting iedereen kunnen spreken en toch een volledig menu nuttigen? Dan is ons
Walking Dinner een echte aanrader! Onder het genot van dit 9-gangen diner hebben jullie de tijd voor
jullie gasten in een setting met zit- en stagelegenheden naar keuze. De gerechten worden geserveerd in
klein servies en alles is met een vorkje of uit de hand te eten.

Paté met rode port op brood
Mini kipsalade met cashewnoten en honingmosterd dressing
Garnalencocktail met whiskycocktail saus, lente ui en bieslook
Meloen met Serranoham
Puntzakje friet met chili mayonaise
Indische gehaktbal in pindasaus
Gegrilleerde champignons in knoflookolie
Spicey kippetje
Mini dame blanche met boeren roomijs
Dit menu kost € 30,35 per persoon
Te reserveren vanaf 15 personen

Ciabatta met bruschetta en Serranoham
Mini carpaccio met traditionele toebehoren
Zongedroogde tomaat, mozzarella en basilicum
Carpaccio van zalm met huisgemaakte dille dressing
Boerenfriet met truffelmayonaise
Gehaktballetje in Italiaanse tomatensaus
Koude pastasalade met blauwe kaassaus, rucola en pijnboompitten
Garnalen in knoflookolie met verse kruiden
Mini Hollandse coupe
Dit menu kost € 36,00 per persoon
Te reserveren vanaf 30 personen of bij minder +€4,75 per persoon

Shared Dining
Als het jullie wens is dat de gesprekken centraal moeten staan tijden het diner dan is ons Shared
Dining een tip. Het eten wordt geserveerd in de vorm van kleine gerechten of op etagères die met
elkaar worden gedeeld.

Brood met smeersels
Kipspiesjes met cashewnoten en honingmosterd dressing
Carpaccio met traditionele toebehoren
Wrapje met gerookte zalm
Grote garnalen in knoflookolie
Mini hamburger op ciabatini
Oosterse kip met ui, paprika en champignons
Geserveerd met frites & salade
Cheesecake met rode vruchtensaus, kruimels van stroopwafels, vanille ijs en slagroom
Dit menu kost € 34,50 per persoon
Te reserveren vanaf 15 personen

Brood met smeersels
Carpaccio met traditionele toebehoren
Wrapje pulled chicken
Tempura garnaal
Beenham met honing-mosterdsaus
Grote garnalen in knoflookolie
Runderbiefstukpuntjes met kruidenboter
Geserveerd met frites & salade
Pecan toffee merengue met rood fruit, zelfgemaakte chocobrokken en vanille ijs
Dit menu kost € 40,65 per persoon
Te reserveren vanaf 15 personen

Buffet
Er zijn menu´s waar net dat ene gerecht mist of juist liever wordt vervangen door iets anders. Dit
hebben wij opgelost, omdat bij ons de buffetmenu’s zelf samengesteld mogen worden.
Bij een buffet zorgen wij voor een losse indeling van het meubilair.

Het basisbedrag is € 30,50,- per persoon voor 2 keuzes voor en 2 keuzes hoofd waarbij er een minimale
afname is van 15 personen. Uiteraard kan dit aangevuld worden en geldt het bijbehorende bedrag als
meerprijs per gerecht.
(Voor)gerechten
Meloen met Coburgerham
Rundercarpaccio
Frisse zalmsalade
Wisselende soep v/d Chef
Kipsalade
Vegetarische pastasalade
€ 3,60 per gerecht

(Hoofd)gerechten
Garnalen in knoflookolie
Varkenshaas in champignonroomsaus
Gebraden runderhaaspuntjes in rode wijnsaus
Witvis in limoen basilicumsaus
Kipsaté in pindasaus
Vegetarische groentelasagne
€ 6.70 per gerecht

Indien jullie met meer dan 30 personen zijn mogen er ook 2 gerechten worden gehalveerd om zo meer
variatie aan te bieden.
•
•

Onze (voor)gerechten worden standaard geserveerd met stokbrood en smeersels.
Onze (hoofd)gerechten worden standaard geserveerd met aardappeltjes, frites en groenten.

Het basisbedrag is € 28,50 per persoon voor 2 salades, 2 pizza’s en 2 pasta’s. Wij hebben meer dan 2
mogelijkheden gegeven voor de pizza’s en pasta’s, dus kies uit deze categorieën de 2 soorten die jullie
het lekkerste vinden.
Pizza’s
Carpaccio
Bruschetta
Garnalen
Salami
Verse groenten
Tonijn

Pasta’s
Kip pesto met tagliatelle
Spaghetti met zalm en kruidenroomkaas
Penne met geitenkaas, courgette en aubergine

Hierbij serveren wij een Groene Salade en een Salade Caprese.

Italiaanse barbecue
Naast onze zelf samen te stellen barbecue verzorgen wij ook een luxe Italiaanse barbecue. Deze
barbecue wordt standaard aan tafel geserveerd, maar de gerechten worden wel zichtbaar bereid.
Hierdoor wordt de sfeer van een barbecue behouden.
- Luxe broodsoorten
- Bruschettatapenade
- Italiaanse kruidenboter
- Pesto
- Knoflooksaus
- Truffelmayonaise
- Rozemarijn-zeezout mayonaise
- Satésaus (niet Italiaans, maar wel onmisbaar

)

Vlees/Vis:
- Garnalenspiesjes in knoflookmarinade
- Huisgemaakte hamburger met Italiaanse kruiden
- Malse kipspiesjes
- Italiaans gekruide Ossenhaas
Salade:
- Rozemarijn aardappeltjes met schil uit de oven
- Salade Caprese
- Gegrilde groenten
- Luxe meloen salade
- Geitenkaassalade met uitgebakken spek, tomaat, rode ui, walnoot, honing & koude penne
Na het diner zullen wij alle gasten voorzien van een heerlijk glaasje limoncello
Alle gasten zullen aan een lange tafel plaatsnemen en het vlees en vis wordt aan tafel geserveerd. De
bijgerechten, salades en sauzen zullen verdeeld op tafel staan en de tafel kan worden ingedekt naar uw
wens.
De Italiaanse barbecue kost € 38,50 per persoon.

Barbecue

Willen jullie een losse en gezellige sfeer? Dan is een barbecue wellicht een goede keuze voor jullie
diner. Onze barbecues kunnen zelf worden samengesteld, maar worden wel door onze kok bereidt.
Jullie kunnen zelf een keuze maken uit de onderstaande gerechten met een minimale afname van 4
gerechten.
€ 4,15 per gerecht
Gegrilde courgette
Hamburger
Barbecueworst
Kip drumstick
Gemarineerde halskarbonade
Gemarineerde speklap

€ 5,15 per gerecht
Maiskolf
Portie kipsaté
Runderbiefstuk
Garnalenspies
Visspies
Spareribs

Als bijgerechten wordt er standaard brood met smeersels, patat, diverse sauzen, groene salade en een
koude pastasalade geserveerd. Dit kost € 9,75 per persoon.
Wilt u liever een barbecue in een formelere sfeer? +€ 2,60 per persoon
Dan is het menu uitserveren ook een optie. Alle gasten nemen plaats aan een lange tafel en het vlees
en vis wordt aan tafel geserveerd. De bijgerechten, salades en sauzen zullen verdeeld op tafel staan.

Kids Food
Indien jullie bij ons een diner organiseren inclusief kinderen hanteren wij een aangepaste prijs. Alle
kinderen onder de 12 jaar eten bij ons van bovenstaande menu’s voor de helft van de prijs!
Het is natuurlijk ook mogelijk dat de kinderen niet zo gecharmeerd zijn van het door jullie gekozen
menu en het voor hen pas feest is als er pannenkoeken of patat wordt geserveerd. Is dit het geval?
Dan kunnen de kinderen bij ons ook op de dag zelf het volgende à la carte bestellen:
Kinderpannenkoeken
Naturel
Appel
Spek
Kaas
Versier je eigen pannenkoek

€ 6,25 per persoon
€ 8,25 per persoon
€ 8,25 per persoon
€ 8,25 per persoon
€ 9,25 per persoon

Kindergerechten
Kipstukjes met frites
Frikadel met frites
Kroket met frites

€ 8,25 per persoon
€ 8,25 per persoon
€ 8,25 per persoon

Dessert

Nu jullie heerlijk gegeten hebben is het tijd voor een dessert. De onderstaande desserts kunnen
worden geserveerd in buffetvorm of aan tafel worden uitgeserveerd:
• Mini vruchtensorbet

€ 4,95 per persoon

• Grand Dessert (buffetvorm)
• Crème Brulee

€ 7,50 per persoon
€ 7,15 per persoon

• Koffie of thee met luxe bonbons en chocolade

€ 4,65 per persoon

IJskar
Willen jullie van jullie dessert een echte beleving maken? Wij kunnen voor jullie een ijskar huren.
Een ijskar kan al gehuurd worden vanaf € 260,00 inclusief hoorntje met 2 bolletjes ijs.

Sweet Table
Wil je een lekkere en bijzondere zoete lekkernij aanbieden aan de gasten? Wij hebben de contacten
voor de heerlijkste Sweet Table! En het is ook nog eens mogelijk dat wij de lekkernijen als eyecatcher
presenteren op een mooi gedecoreerd buffet:

Sweet Table € 6,50 per persoon
Te bestellen vanaf 15 personen & we serveren 2 lekkernijen per persoon

Choco Lolly’s ( wit, melk en puur)

Macaron’s (diverse smaken)
Mini cheesecake met rode vruchtensaus

Brownie
Wij nemen graag de aankleding voor jullie uit handen!

Party
Bij de Bergsche Plas kan jullie huwelijksdag feestelijk worden afgesloten vanaf 50 personen.

Hapjes
Wij voorzien jullie gasten natuurlijk ook graag van hapjes. Er kan een keuze worden gemaakt uit de
volgende pakketten, maar het is ook mogelijk om een combinatie te maken:

Nootjes en Kaasstengels
€ 4,65 per set

Blokjes kaas, Gedroogde worst en Luxe olijven
€ 5,65 per set

Tomatensalsa en Guacamole
€ 8,95 per set

Bitterbal, Vlammetjes, Mini loempia, Kipstukjes, Kaassoufflé en gefrituurde garnalen
€ 5,65 per persoon, we serveren 6 hapjes per persoon

Toastje met tonijnsalade, Butterfly garnalen, Kroketje gevuld met kaas, Bladerdeeghapje, Grove
bitterbal, Yakatori stick
€ 8,20 per persoon, we serveren 6 hapjes per persoon

Late night snack

-

Van het feesten trek gekregen? Wij serveren een Late Night snack om de lekkere trek te stillen.
Broodjes frikadel en kroket
€ 3,00 per persoon
Pizzapunt met verschillende ingrediënten
€ 3,60 per persoon
Mini Flammküchen
€ 2,75 per persoon

-

Puntzak frites

€ 3,00 per persoon

Drinks
Bij gezelligheid horen natuurlijk ook de drankjes. Er kan worden gekozen uit een van onze
drankpakketten, maar de drankjes kunnen ook worden verrekend op nacalculatie (behalve op het
feest). Het is aan jullie om te beslissen of jullie overdag de drank liever op afkoop of op nacalculatie
hebben, graag adviseren wij jullie in deze keuze.
Er zijn 3 pakketten mogelijk, namelijk:
• Pakket 1: Drank Hollands Gedistilleerd € 5,60 per persoon per uur
Jupiler, Hertog Jan, Radler, Radler 0.0%, Jupiler 0.0%, Liefmans.
Huiswijn, Frisdrank, Koffie en Thee.
• Pakket 2: Drank Hollands Gedistilleerd Plus € 6,95 per persoon per uur
Pakket 1 + alle wijnen, Port, Sherry en Martini.
Hoegaarden, Leffe blond, Leffe bruin
Jenever, Corenwijn, Bessenjenever, Beerenburg, Jagemeister en Vieux.
• Pakket 3: Drank Buitenlands Gedistilleerd € 8,75 per persoon per uur
Pakket 1 + Pakket 2 alle speciaal bieren en alle buitenlandse likeuren, whiskey & cognac. Let op! Dit is
exclusief shotjes. Deze zitten in geen enkel pakket en zijn enkel op nacalculatie te bestellen.
Diner (maximaal 2,5 uur)
•
•
•

Pakket 1
Pakket 2
Pakket 3

€ 14,00 per persoon
€ 17,38 per persoon
€ 21,88 per persoon

Receptie/Borrel (maximaal 3 uur)
•
•
•

Pakket 1
Pakket 2
Pakket 3

€ 16,80 per persoon
€ 20,85 per persoon
€ 26,25 per persoon

Feest (maximaal 4,5 uur)
•
•
•

Pakket 1
Pakket 2
Pakket 3

€ 25,20 per persoon
€ 31,28 per persoon
€ 39,38 per persoon

Tent verhuur
Een echte buitenbruiloft in de natuur, maar toch zo dichtbij de stad. Wie wil dat nou niet
gegarandeerd, zonder invloed van het weer, om die onwijs toffe sfeer die jullie voor ogen hebben echt
uit te laten komen!

De Bergsche Plas is een echte buitenlocatie voor de bruiloften, waarbij je altijd geniet van het prachtige
uitzicht over het water. Helaas kunnen wij geen garantie bieden voor mooi weer, maar daar hebben
wij nu onze hippe stretchtent voor die inbegrepen zit bij de zaalhuur. En dit is een speciale combiprijs
geworden, omdat vergelijkbare tenten van 10x15 meter voor minimaal € 1.500,00 elders worden
verhuurd. Hierdoor vinden al onze bruiloften tot aan het feest altijd gegarandeerd buiten plaats en is
naar binnen verplaatsen geen optie. Onze tent is inclusief meubilair en dergelijke geschikt voor 60-80
personen. Meer personen? Dan huren wij er één elders.
Indien het een stralende dag is kunnen verschillende onderdelen altijd buiten de tent plaatsvinden.

Jullie bruiloft zal overdag altijd buiten plaats vinden, maar indien jullie de dag feestelijk willen
afsluiten met een receptie of knalfeest kan dit binnen in ons restaurant plaatsvinden. Vanaf het begin
van jullie feest zal het restaurant exclusief geopend zijn voor jullie. Niet eerder dan 20.30 uur
mogelijk!

In de 4 wintermaanden (november, december, januari en februari) wordt de tent ook opgebouwd voor
ceremonies. De tent kan verwarmd worden met bijvoorbeeld heaters en dekentjes. De overige
onderdelen van jullie huwelijksdag vinden in een van onze ruimtes in het restaurant plaats,
afgeschermd van de andere gasten.

Styling
De mooiste dag van jullie leven verdient de tofste aankleding! En daarvoor hebben wij de beste stylist,
namelijk onze eigen Partymanager die alle bruiloften van de afgelopen jaren heeft verzorgd en dus de
beste kijk op de locatie heeft. Vraag voor de inhoud van de pakketten de brochure op via
info@loversandcreators.com.

Algemene informatie
Telefoonnummer
E-mail
Website
Facebook
Kamer van Koophandel
IBAN

010-5214963
info@bergscheplas.nl
http://www.bergscheplas.nl
http://www.facebook.com/bergscheplas
24491380
NL95RABO0304888648

Alle in deze brochure en komende offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en
personeelskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Prijswijzigingen en drukfouten
voorbehouden.

-

Zaalhuur
Het gebruik van de locatie, de stretchtent en alle benodigdheden met daarbij de professionele
organisatie, die volledig tot jullie beschikking staat voorafgaand naar de bruiloft en op de bruiloft zelf,
bedragen;
2 onderdelen, bijvoorbeeld Ceremonie + Borrel
€ 750,00
3 onderdelen, bijvoorbeeld Ceremonie + Borrel + Diner
€ 1.000,00
De gehele bruiloft
€ 1.250,00
Audiovisuele middelen huren
• Het is mogelijk om een Nikon camera bij ons te huren voor € 75,00. Tip! Bij het feest is vaak geen
professionele fotograaf aanwezig en door de ceremoniemeester bij binnenkomst of de gehele
avond foto’s te laten maken met deze camera ontvangen jullie toch professionele foto’s die een
onbetaalbare herinnering opleveren.
• Een projectiescherm en beamer zijn te gebruiken voor € 75,00.
• Geluidsbox en microfoon voor bijvoorbeeld een speech of muziek tijdens het diner buiten. De
kosten hiervoor bedragen € 50,00.
Alle audiovisuele middelen dienen uiterlijk 2 dagen van tevoren gereserveerd te worden. Het is geen
garantie dat die middelen binnen dit termijn beschikbaar zijn. Het is daarom aan te raden om al
eerdere contact op te nemen.
Extra’s
Willen jullie s ´avonds buiten ook een warme sfeer? Wij verhuren heaters voor € 25,00 per stuk
(Max 3).

