Trouwlocatie
Het is bij ons mogelijk om het Ja
woord tegen elkaar te zeggen, of
juist de receptie en feest te
houden.

Catering/ Restaurant
Catering op locatie? Geen
probleem, dat verzorgen we ook
graag voor u. Bekijk snel ons
menu.

Evenementenlocatie
Evenementen tot 250 gasten. Of
het nou gaat om een informatie
avond, dansfeest met band of een
techno/ house party.

Vergaderlocatie
Wij verzorgen u vergadering op
maat of in de vorm van een
arrangement.

Contact
www.degoederenloods.nl
info@degoederenloods.nl
0113-32 30 15

Foodtrucks
Feest bij u thuis? Geen probleem!
Graag komen wij aanrijden met
onze foodtruck ‘’Culi Kever’’

Uitspanning de Goederenloods
Herrieneringen maken, samen met u en uw gasten, daar zijn wij goed in!
Uitspanning de Goederenloods is een unieke evenementenlocatie. Wij staan bekend door de mogelijkheden
voor groepen op maat, waardoor het goed mogelijk is om uw evenement of feest aan het beschikbare budget
aan te passen. Naast onze groepen op maat, hebben wij ook diverse arrangementen voor huwelijksfeesten,
vergaderingen, familiefeesten, baby showers en ga zo maar door. Wij kunnen uw gasten voorzien van een
zalig dinerbuffet met 3 gangen of juist enkel van de lekkerste hapjes en drankjes om het evenement helemaal
compleet te maken.
Feest bij u thuis? Geen probleem! Graag komen wij aanrijden met onze foodtruck ‘’Culi Kever’’ om het feest
extra sfeer te geven en uw gasten lekker te verwennen in streetfood style
Mogen wij met u en uw gasten mooie herinneringen maken?
T 0113- 32 30 15 | M info@degoederenloods.nl | W www.degoederenloods.nl

Trouwen
Trouwen, dat is de mooiste dag van jullie leven en een prachtige herinnering! Wij maken graag
mooie herinneringen met onze gasten en zetten ons hier dan ook 100% voor in. Een bruiloft vraagt
om een perfecte organisatie, er moet namelijk veel geregeld worden voor zo’n mooie dag. Bij
Uitspanning de Goederenloods zorgen wij ervoor dat alles vlekkeloos verloopt. We maken er een
prachtige, romantische en memorabele dag van! In onze trouwbrochure treft u alles wat mogelijk is
bij ons om uw bruiloft tot een geweldige dag te maken. We verzorgen natuurlijk graag de volledige
bruiloft, echter hebben we ook opties voor enkel diner, receptie of de feestavond.
Op maat gemaakt of een arrangement?
Uitspanning de Goederenloods is een geweldige keuze voor het complete feest of juist enkel voor
diner, de receptie of de feestavond. Graag nodigen wij u uit om een een keer langs te komen en een
kijkje te nemen in onze Goederenloods! We bieden bieden verschillende arrangementen aan die we
kunnen aanpassen naar uw wensen. Sluiten de arrangementen niet goed aan bij uw beeld? Dan
maken wij graag uw bruiloft volledig op maat! Of het nou gaat om een intiem diner of een spetterend
feest met een geweldige DJ, alles is mogelijk!

U bruiloft volledig verzorgt door Uitspanning de Goederenloods?
Wij ontzorgen u graag en leggen u de gehele dag in de watten! Samen met mijn team zorg ik er
voor dat alles op rolletjes loopt zodat u samen volop kunt genieten!
Met vriendelijke groet,
Jonathan Kint & team
Uitspanning de Goederenloods
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Arrangementen
Bruiloft arrangement ‘’Boemel’’
Programma

16:00 Ontvangst van uw gasten met koffie/ thee bij Uitspanning de Goederenloods
16:15 Aankomst bruidspaar bij Uitspanning de Goederenloods
16:30 Aansnijden bruidstaart met koffie/ thee en felicitatie moment
17:30 Start van 3 gangen bruiloft buffet met onbeperkt dranken arrangement van 2 uur
Menu
Huisgemaakte rundvleessalade met daaromheen
gehaktballetjes, asperges in ham, kippen vleugels,
veenbessen paté
Huisgemaakte zalmsalade met daaromheen Hollandse
garnalen, krab, zalm en haring
Verse rundercarpaccio met truffelmayonaise, rucola, kapertjes,
zongedroogde tomaat, pijnboompitjes en oude kaas
Lekkere vruchten kip kerrie salade
Stokbrood met kruidenboter
--Zalige stoof van rundvlees
Zeeuws vispotje
Lekkere kip spies in saté saus
Geserveerd met frietjes, aardappel gratin en groenten
--Geweldig dessert buffet met 5 soorten desserts
--hoofdgerechten kunnen altijd aangepast worden naar uw keuze--

19:30Even ene rust moment met koffie en thee. De zaal zal worden klaargezet voor het feest en u
kunt uzelf even opfrissen
20:00 Een geweldige feestavond met onbeperkt dranken arrangement voor 4 uur en bittergarnituur
Voor dit voorbeeld zijn we uitgegaan van 30 daggasten en 50 gasten die u komen vergezellen
vanaf 20:00. Wenst u een receptie, dan kunnen we deze toevoegen tussen 20:00 en 21:00
waardoor het feest iets verschuift en de eindtijd 01:00 zal worden.
€ 3885,50
-- Alle tijden in het arrangement kunnen naar wens worden aangepast --
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Arrangementen
Bruiloft arrangement ‘’De Goederenloods’’
Programma:
14:30 Ontvangst van de gasten met koffie/ thee bij Uitspanning de Goederenloods
14:45 Aankomst bruidspaar bij Uitspanning de Goederenloods
15:00 Tijd voor het felicitatie moment en aansluitend aansnijden bruidstaart met koffie/ thee
16:30 Even een rust moment met een borrel uurtje en een toost met bubbels op het bruidspaar. Er
is eventueel ook tijd voor foto’s op het prachtige museum
17:30 Start van het 3 gangen bruiloft buffet met een onbeperkt drankenarrangement van 2 uur
Menu
Huisgemaakte rundvleessalade met daaromheen
gehaktballetjes, beenham, kippen vleugels, veenbessen paté
Huisgemaakte zalmsalade met daaromheen Hollandse
garnalen, krab, zalm en paling
Verse rundercarpaccio met truffelmayonaise, rucola, kapertjes,
zongedroogde tomaat, pijnboompitjes en oude kaas
Lekkere vruchten kip kerrie salade
stokbrood met kruidenboter
--Verse beenham met mosterd saus
Zeeuws vispotje
Zalige kipfilet in marmelade
Geserveerd met frietjes, aardappel gratin en groenten
--Geweldig dessert buffet met 7 soorten desserts
--hoofdgerechten kunnen altijd aangepast worden naar uw keuze-19:30 Even een rustmoment met koffie/ thee. De zaal zal worden klaargezet voor het feest en u
kunt uzelf even opfrissen voor de feestavond.
20:00 Een geweldige feestavond met onbeperkt drankarrangement (4 uur) en 4 verschillende
soorten bittergarnituur
00:00 Afsluiting van deze geweldige dag
Voor dit voorbeeld zijn we uitgegaan van 30 daggasten en 50 gasten die u komen vergezellen
vanaf 20:00. Wenst u een receptie, dan kunnen we deze toevoegen tussen 20:00 en 21:00
waardoor het feest iets verschuift en de eindtijd 01:00 zal worden.
€ 3,996,75
-- Alle tijden in het arrangement kunnen naar wens worden aangepast --
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Arrangementen
Bruiloft arrangement ‘’ Ontspoord’’
Programma:
14:30 Ontvangst van de gasten met koffie/ thee bij Uitspanning de Goederenloods
14:45 Aankomst bruidspaar bij Uitspanning de Goederenloods
15:00 Tijd voor het felicitatie moment en aansluitend aansnijden bruidstaart met koffie/ thee
16:30 Even een rust moment met een borrel uurtje en een toost met bubbels op het bruidspaar. Er
is ook eventueel ook tijd voor foto’s op het prachtige museum
17:30 Start van het 3 gangen bruiloft buffet met een onbeperkt drankenarrangement van 2 uur
Menu
Huisgemaakte Rundvleessalade met daaromheen
gehaktballetjes, Beenham, kippen vleugels, veenbessen paté
Huisgemaakte zalmsalade met daaromheen Hollandse
garnalen, krab, zalm en paling
Verse rundercarpaccio met truffelmayonaise, rucola, kapertjes,
zongedroogde tomaat, pijnboompitjes en oude kaas
Lekkere vruchten kip kerrie salade
Stokbrood met salade
--Huisgemaakte Ossenhaaspuntjes in sjalotten jus
Zeeuws vispotje met gamba’s
Zalige kipfilet in marmelade
Geserveerd met frietjes, aardappel gratin en groenten
--Geweldig dessert buffet met 7 soorten desserts
--hoofdgerechten kunnen altijd aangepast worden naar uw keuze-19:30 Even een rustmoment met koffie/ thee. De zaal zal worden klaargezet voor het feest en u
kunt uzelf even opfrissen voor de feestavond.
20:00 Een geweldige feestavond met onbeperkt drankarrangement en bittergarnituur (4 uur)
00:00 Afsluiting van deze geweldige dag
Voor dit voorbeeld zijn we uitgegaan van 30 daggasten en 50 gasten die u komen vergezellen
vanaf 20:00. Wenst u een receptie, dan kunnen we deze toevoegen tussen 20:00 en 21:00
waardoor het feest iets verschuift en de eindtijd 01:00 zal worden.
€ 4.136,50
-- Alle tijden in het arrangement kunnen naar wens worden aangepast --

Liever uw bruiloft compleet op maat?
Ook dat ik bij ons mogelijk! Graag bespreken wij met u de mogelijkheden en stellen zo de perfecte
dag voor u samen.
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Alle arrangementen kunnen worden uitgebreid met muziek, trouwauto, bloemen, fotograaf en ga zo
maar door!

