All inclusive Bruiloft bij de Boschwachter in ‘t Mastbos
De mooiste dag van jullie leven vieren op een unieke locatie, midden in het prachtige Mastbos in Breda.
Wanneer u kiest voor een all in Bruiloft bij de Boschwachter, zorgen wij ervoor dat deze bijzondere dag voor u
en uw gasten onvergetelijk wordt.
All in Bruiloft voor € 4975, inclusief dranken, bruidstaart, diner, feestavond en hapjes
Met 20 daggasten inclusief het bruidspaar en een feestavond met 100 gasten
Om 16.00 uur arriveert u samen met uw 18 daggasten bij de Boschwachter in ’t Mastbos. Naar wens de
mogelijkheid om klassiek de bruidstaart aan te snijden en onder het genot van een lekker glas bubbels te
toasten op jullie mooiste dag.
Vanaf 18.00 gaan jullie aan tafel om te genieten van een lekker drie gangen keuze diner. Startend met een
voorgerecht, voor het hoofdgerecht een keus uit vis of vlees met bijpassende garnituren. Afsluitend met een
heerlijk grand dessert, mede kunt u ervoor kiezen om de bruidstaart als dessert te nuttigen. Tijdens het diner
serveren we dranken van ons ‘Hollandse bar’ assortiment.
Om 20.30 uur begint de feestavond voor 100 personen, waarbij u zelf kiest voor een DJ, liveband of andere
muzikale invulling. We serveren onbeperkt dranken uit ons ‘Hollandse bar’ assortiment, tijdens de feestavond
staan er luxe nootjes en zoutjes op tafel en gaan we rond met 2 koude en 3 warme hapjes per persoon.
Tegen het einde, rond 00.30 uur zullen we nog rondgaan met een puntzak friet met mayonaise voor ieder. Het
feest eindigt om 01.00 uur.

Voorwaarden All in Bruiloft;
We vragen een aanbetaling van € 1000
Meerprijs voor extra gasten is voor een daggast € 49.50 en een feestgast € 32.50
Meerprijs/zaalhuur indien ceremonie op locatie € 275
Aankleding op eigen initiatief, in overleg, mogelijk
De arrangementsprijs is exclusief de muzikale invulling tijdens de feestavond

Voor een bruiloft of feest op maat neemt u vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak om uw wensen
te bespreken.

*U kunt tot 48 uur voor de dag van reservering het aantal personen kosteloos wijzigen
* Bij annulering gelden de voorwaarden zoals Horeca Nederland deze heeft opgesteld

